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 المقدمة

 كلمة أولى 

تم إعداد  فصول هذا الكتاب كبحوث للمشاركة فيها في عديد من المؤتمرات العلمية 

مدا المعلومددات واالتصدددددددال وتكنولوجيددا ، وهي بحوث ترتبط بمحور واحددد وهو  

. بحيث تقدم فصددددددوال  فيها عتعر  عل   في بيئة العولمةجديد   إعالمأفرزته من 

،   في ظل التحول عربيا إل    هواتجاهات اإلكتروعي الرقمي  معالخصددددددا   اإ

اإلكتروعي  عالمتحددديددات اإمجتمع المعلومددات ، ومددا ي لقدده هددذا التحول من  

.  والتعليم الجدددامعيالعدددام  للمجتمعدددات العربيدددة والتعليموالمعلومدددات الرقميدددة 

ماهيرية والثقافة الجة الهوية الثقافي وخصددو ددا أعنا بدأعا عرددتشددعر   التفييرات  في 

والرلوك االجتماعي لدى الشباب  ، عاهيك عن التفييرات في مجال توفير المعلومات 

 و المكتبات االلكتروعية وأساليب التعليم .

ية واالقتصدددادية والردددياسدددية   خذ  في عالماإو المعلوماتية  البيئةفنحن اليوم عرى 

 شددددددبكة اإعترع ل اإلكتروعية و وسددددددا ل االتصدددددداالتغير، عربيا ودوليا.  فدخول 

سبيل المثال تغي عالموسا ل اإ ل إضاف  بعدا جديدا أ للمجتمع العربي  رت ، فعل  

مكاعة األخبارمما عزز فكر   ددددحافة المواان والصددددحافة التشدددداركية . مما ي ل  

  التقليدية عل عالمويتطلب منا إعاد  تحديد مواقع  وسدددددددا ل اإ، تحديات للتكيف 

وتوسدددددع  ، المجتمع اإلكتروعي العربي تصدددددال ، ولكنها  أيلدددددا ت ل   الاخاراة 

عات عل   التنمية في المجتمع العربي مما يوفر فر دددددددا للتوسددددددع ،   مجال الرها

واالسددددتثمار في جود  ما تقدمه وسددددا ل االتصددددال المتعدد  والمشدددداركة ال عالة مع 

 .المجتمع الدولي  أم عل  مرتوى العربيسواء عل  مرتوى المجتمع الجمهور، 

يد  التي تواجه  يات الجد ئة التحد مل بي ي المجتمع العربيو تشدددددد ا التحول في الجغراف

الرياسية في ظل عالم  متعدد األقطاب، وتكنولوجيات االتصال  اإلكتروعية الجديد  

 ت اريقة التوا ل في داخل المجتمعات وتوا لها مع الشعوب األخرى .غيرالتي 

الدولية المعقد  مع اشتداد المنافرة بين  الدول التي  عالمسا ل اإوتشمل كذلك بيئة و

ي ظل ف، ي اقليمي وعالمي قوي لتحقي  المصالح الوانية إعالمترع  إل  حلور 

والنزوع إل  الدددديمقراايدددة والمجتمع  ،  واختال  في القيم ، تبددداين في المواقف

 قتتال في الوان العربياإرهاب واالاالحتالل االسددددددرا يلي ، ووتحديات ،المدعي 

 . وال راد 
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للددددددماي فعاليتها إدراك    عالمتحتاج   وسدددددددا ل اإالمجتمع اإلكتروعي العربي  وفي

التفيير المشترك للتغير التكنولوجي، والدور الت اعلي  الجديد بين الجمهور ووسا ل 

دولية لإدراك  اللغوا االقتصادية والرياسية والمنافرات االقليمية واواالتصال ، 

 .   المجتمع العربيالتي لها تفييراتها الكبير  عل  التنمية في 

ف وقدرتها عل  التكي عالموسددتكوي الرددنوات القليلة المقبلة حاسددمة في  ددناعة اإ

ربي تشدددكيل مجتمع عمجتمع إلكتروعي يحتاج ال  رؤية مردددتقبلية لصدددناعة التنمية وفي ظل 

 جديد. ".
 تصدددالالا علماء ي وض كي واسدددعا المجال ت تح  تصددداليةالاي التحديات ا  شدددكالو

وتددفييراتهددا في  عالماإ وسدددددددا ددل بيئددة في التحول جواعددب في بحددارالا جتمدداعالوا

حيددث غيرت التكنولوجيددات الجددديددد   بشددددددكددل كبير أعمدداا  .المجتمعددات العربيددة  

ية  عالماالسددددددتهالك اإ عالم. لتصددددددبح اني القنوات ال لدددددددا  ي في جميع أعحاء ال

 أكثر الوسا ل أهمية في الوان العربي. الهواتف الذكية هي وواالعترع  

ووسددددددا ل االتصددددددال مهمة لرددددددالمة المجتمع االقتصددددددادية والثقافية والديمقرااية 

ع من توسددو الناس  والرددياسددية  .   ولديها قو  فريد  وأيرفعال يمكن أي تثري خيال

بادل االفكار  ومهم ت كيرمداركهم و قدم فلددددددداءات للحوار لت ناقشدددددددة  نابر، وت لم

 التحديات للمجتمع العربي.

عل  مهمات  محدد  تتمثل في توفير  عالموالحاجة اليوم ملحة لتركيز وسددددددا ل اإ 

المعلومات للناس لإلسهام في التنمية، وتوفير سبل الحوار الديمقرااي بين مكوعات 

 والرددددددالم لدعم الحرية والديمقراايةاألخرى الشددددددعوب   معالحوار  و ، المجتمع

 .  االجتماعي

هي مصدددددلحة قومية لها تفييراتها  عل  التنمية في  هاوتوفير االتصددددداالت وتردددددهيل 

ولذا  فعل  الحكومات والمجتمع المدعي في إاار عملية شددددددداملة  . المجتمع العربي

ل  ثاألم ةقميرالوتطوير التطبيقات  ، تح يز إعتاج الملموي المحلي المناسب للتنمية 

 .المرجو  من االتصال التنموي التي تحق  ال وا د 

 إل  جملة من التحديات االتصالية والتنموية التي عل  باحثينا م اابتها : هنا شيروأ
تتعايش وسدددا ل تشدددهد وسدددا ل االتصدددال التوجه عحو ال صددد صدددة واالعدماج  ، و .1

.   الوان   العربيال ددا ددددددددة اني   معددا  في جميع  بلددداي و  الحكوميددة  عالماإ

ال ا ة عل  عطاق واسع، عل  الرغم من أعها تركز عل   عالم ل اإواعتشرت وسا

معا  ال مجت  المجتمع اإلكتروعي العربيوسددددا ل الترفيه وتبتعد عن الرددددياسددددة.وتجعل 

 رهاعات التنمية في المجتمع العربي.مما يؤجج أزمة  ، سيطر  حكومية كاملة عليه 
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ة الثق ا  يتناقض معوهذسددمية ،الر عالموخصددو ددا مع زياد   عدم الثقة بوسددا ل اإ

ة قيو  ،اشدددكال التوا دددل االخرى مثل الثقة  المتحققة في االتصدددال الشددد صدددي  في

، االجتماعية الجديد   عالماسددددددت دامهم تقنيات وسدددددددا ل اإعن  الناتجة  الجمهور

 المعوسدا ل اإعن ال ا دة و الوسدا ل االجنبية بديال   عالمواللجوء ال  وسدا ل اإ

 الرسمية. 

منافذ للمعلومات عبر منابر وسدددددددا ل    العربيةوفّرت التقنيات الرقمية للمجتمعات  .2

االجتماعية  كنماذج  جديد   اعلم   عالمالمتعدد  كال لا يات ووسا ل اإ عالماإ

االجتماعية  دورها  في التنمية. فإي  عالمللمنصات التقليدية. ولكي يكوي لوسا ل اإ

هذه األدوات  عالمواإاالسددددددت دام الرددددددليم لإلعترع   ماعي ينبغي أي تكوي  االجت

ية ية االجتماعية والتنموعالممكوعات استراتيجية متكاملة. ترت دم في  الحمالت اإ

 لتوليد عتا ج ايجابية .

لذين ي تاروي توظيف وسدددددددا ل اإو  ئك ا ماعية  في التنمية عليهم  عالمأول االجت

إشددراك الجمهور المرددتهد ي معرفة كيف يكوي التوا ددل  الشدد صدديي كيف يجب 

االجتماعية لدعم جهود التنمية وتعزيزها  عالموكيف يتم است دام عنصر وسا ل اإ

 ي وعليهم معرفة ما هي  حدود تفييراتها االجتماعية والن رية والمعرفية ي 

أ دددبح  الكلمة  الشددد وية   اني إلكتروعية، ولديها القدر  عل  أي تنتشدددر يطريقة   .3

ال يروسية.إذ باست دام الهاتف المحمول يتم عشر الرسا ل القصير  و أشبه بالعدوى 

ية مثل  االجتماع عالمالبريد اإلكتروعي، ويوفر االست دام الواسع النطاق لوسا ل اإ

 ال يربوك، وتويتر والمدّوعات  فر ا جديد  لنشر وتل يم الملموي بررعة ها لة

  .جتمع وخصو ا فئة الشباب ويتم است دامها من قبل شرا ح م تل ة من الم

 الدولي  وتتعرض عالمأ ددددددبح  المجتمعات العربية أكثر اع تاحا إذ تتعرض لإل .4

للمعلومات ال ارجية، وتردددتقبل الرسدددا ل  التي تهدد الثقافات الوانية  ،  حيث بات 

المحلية وجماهيرها  في تزايد من جميع أعحاء العالم.    عالمالو دددول إل  وسدددا ل اإ

يجعدل  خطط التنميدة ورهداعداتهدا  في المجتمع العربي تتعرض لتحدديدات وهدذا مدا 

لمشدددداريع التنمية والتقدم مثل االحتالل االسددددرا يلي ل لرددددطين  اكبير  تشددددكل تهديد

والجوالي واالرهددداب الدددذي يمزق المجتمعدددات العربيدددة واالقتتدددال العربي تحددد  

ربب شر من وهجرات مالالعمراي دمار  في   شعارات ورايات م تل ة ت يين من الب

 بيوتهم .

 عل  وسددددددا لشددددددكال م تل ة من  الرقابة والتشددددددويش أيعاعي المجتمع اإلكتروعي العربي من  .5

التشددددددويش عل  ال لدددددددا يات  وحجب مواقع عل   اإعترع ،. االتصدددددددال  ، مثل 
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دا  وبات  التحايل عل  الرقابة والتشددويش، أ والتصدد ية االعتقا ية لمواقع  اإعترع  ،

لمواجهة ذلك ، ويقوم الهاكرز  عل  عحو متزايد باست دام التقنيات وأساليب أساسية 

التحددايددل الختراق المواقع اإلكتروعيددة ، ممددا يجعددل حجددب مواقع اإعترعدد  أمرا  

غالق أو تصدددد ية شددددبكة اإعترع . وفي كثير من إ ددددعبا عل  األعامة التي ت تار 

قد تقود  األحياي عل  األعامة اي  تتعامل مع تكاليف حجب مواقع اإعترع  التي 

ال  أضددددددرار جاعبية تؤير عل   حمالت خططها التنموية  واألعمال المصددددددرفية، 

  .واألعمال التجارية، واألمن.

مر افتقدداد األمن اإلكتروعي مع ازديدداد الجرا م اإلكتروعيددة ، ألوقددد عزز هددذا ا

فة االرهابية والمتطروالتوسع في الحرب اإلكتروعية واستغاللها من قبل الجماعات 

عات اإ. عاد  النار في التشددددددري له يقود إل  إ هذا  ك ية وموايي  الشددددددر  عالمو

 ية .عالماإ

تطورت عوعية الجماهير وتوقعاتهم  واسدددتعماالتهم لوسدددا ل االتصدددال، فالعديد من  .6

الجماهير  تشكك بنوايا  باألعامة ، أو تكوي معادية لها، و يرجع ذلك في جزء كبير 

الكثير من دول العالم،  المتاحة لها من ية الواسددددددعة عالمتوفر ال يارات اإمنه  ل

    .ط األضواء عل  الرياسات   المثير  للجدلرلّ والتي ت  

من  المحرومددةالبحددث عن المصددددددددداقيددة  هو هم مشددددددترك بين  فئددات الجمهور  .7

المعلومات، أو ذات المعلومات المتحيز  .  حيث يرددعوي  للحصددول عل  معلومات 

يمكن االعتماد عليها ذات مصدددددداقية ومويوقة ودقيقة وموضدددددوعية وشددددداملة حول 

عددالمهم ال دداح، وحول التطورات المحليددة.و ال يمكن الحصددددددول عل  مثددل هددذه 

 المحلية المحدود .  عالمالمعلومات مع وجود  رقابة في  وسا ل اإ

 بها، وتوفير واألخبار ذات المصددددداقية والمويوق عالمواالفتقار  لحرية وسددددا ل اإ

 ,,.الجدير  بالثقة المحلية عالممعلومات دقيقة، لشعوب ت تقر إل  حرية وسا ل اإ

ل  تراجع معام الدول العربية عل  إ 2015لعام   ويشدددددير تقرير حرية الصدددددحافة 

 مقياس درجة الحريات الصح ية في الوان العربي.

ير في جميع أعحاء ووجد التقرير أي مجموعة القيود الم روضدددددددة عل  حرية التعب

، وتشددددددكل تحديا عالمالعالم تشددددددكل تهديدات واسددددددعة ومتزايد  لحرية وسددددددا ل اإ

للو ول غير المقيد إل  المعلومات عن الرياسة، والدين، وال راد، والموضوعات 

رااية يا عل  قيم  الديمقوتشكل تعدّ  الحراسة ذات التفيير المباشر عل  حيا  الناس .
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  2014ة الصددددددحددافددة في الوان العربي قددد تراجعدد  عددام ي حريددأ.ووجددد التقرير 

في  5فقط ، والحرية النرددبية هي    في المئة  2هي ية عالماإلتصددبح عرددبة الحرية 

لحرية وهذه أرقام م جعة  في المئة  93، بينما بلغ  عرددددددبة عدم الحرية هي  المئة 

 .في الوان العربي عالماإ

بات الو   .8 قار يات والم ية لإلفي مواجهة النار قارومع ،  عالمغرب احترام إل   االفت

 روز بومع ، الحوار وال كر النقدي في المجتمعات  إل  االفتقار حقوق اإعردددددداي . و

  المجتمعوع  عز بطرق مباشر   أوغير مباشر  فيالذي ساهم  غير الملتزم  عالماإ

 ، واإرهدداب النزاع والحرب األهليددةوالتطر  و االسددددددتبددداد  والتعصددددددددب عحو 

لّحة هناك حاجة  .واالسددددددتالب الثقافي واسددددددتبعاد االخر إل   وجود جهد عربي م 

يرتبط بالجاعب القيمي واألخالقي كرأسددددددمال رمزي مرتبط  عالملتناير عربي  لإل

بقيم المجتمع و معاعيه الثقافية، التي تشددددكل هويته واعتما ه إل  بيئة حلددددارية ذات 

د إل  الثقافة العربية  ب صدددو ددديتها القيمية أبعاد إعرددداعية وعالمية ، وذلك باالسدددتنا

والحلددددددارية  والعقيدية ليرددددددتمد منها ااقة اإبداع والتكيف مع الارو  الجديد   

لحتمية ا" التي تتولد من ابيعة الحيا  المادية واالجتماعية ويمكننا االشددددداد  بنارية 

 . قرا د في هذا الرياجزا ري كجهد تنايري عربي "  عالمالقيمية في اإ

مصددددادر المعلومات الم توحة والموسددددوعات  المت صددددصددددة ععيش اليوم في عالم  .9

ات الجامعاليوعرددددددكو ووالمصددددددادر الم توحة التي أعشددددددفتها  اإلكتروعية والمكتبات

 التي جعل  حقل المعلومات والبياعات أكثر توفرا  ،  عالموالحكومات ووسدددددددا ل اإ

 . احا  أمام البشددددددر عل  مرددددددتوى عالميأكثر تداوال  ، ومنافذه أكثر اتردددددداعا  واع تو

عرمة ، وأ بح ترتيب  375,241,253وبالمقابل يبلغ تعداد الركاي الوان العربي 

عالميا ،  وبلغ  عرددددددبة  عمو اسددددددت دامها في االعترع  خالل الرابعة اللغة العربية 

 في المئة  وهي عرددبة عمو ها لة تقارب ال يال ، وعرددبة   6092خمرددة عشددر عاما 

في المئة ،  ومع ذلك عجد أي حجم المحتوى   41االعترع  بين الرددددددكاي بلغ   ع اذ

الرقمي العربي ما زال  متواضدددعا جدا بالمقارعة باللغات األخرى. و ال يتناسدددب مع 

فإي الحاجة ماسدددددددة ال  إيراء  ية  عالميا. ومن هنا  غة العرب ترتيب اسددددددت دام الل

مصدددددادر الم توحة عل  شدددددبكة الملدددددامين العربية لتكوي متاحة للعرب ضدددددمن ال

 االعترع .

 لوماتلبياعات والمعواسددت داماتهم ل  ة الشددابةعربيألجيال الل التوا ددليةحتياجات الا .10
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شددبكة الغامر عحو ال هم توجهفي تزايد . وتتمثل في  والتوا ددل االجتماعي  والترفيه

عي االترفيه والتوا ددددل االجتمفي يجدوي في اإعترع  ضددددالتهم  حيث، العنكبوتية 

البحث  فيواالعغماس في األلعاب اإلكتروعية عل  االعترع  والقليل منهم من يقوم 

  ،، ولذا المكتباتو الكتاب الورقي المالحظ عن الشباب  عزو مع  عن المعلومات 

  الكتدداب إل مر  أخرى ليرجعوا  شددددددبددابإيجدداد ارق جدداذبددة لل يجددب العمددل عل 

ة لتكوي مصددادر للمعلومات الم يد  والثقافة والجدية في اسددت دام الشددبك،  المكتباتو

 شددددددجيعتوالعمل عل   ة باللغة العربيةالرقميالمكتبات عن اري  ت عيل دورالراقية 

 . بطريقة ذات أهدا  علمية ويقافية   ست دام المواد اإلكتروعيةال شبابال

ية  .11 ية البن يةك ا ها  لتل التحت ية بلتكنولوجيا المعلومات واالتصددددددداالت ومدى مالءمت

، التعليم  وعل  وجه ال صددددددوح لزياد  ك اء  , احتياجات  التعليم وتحقي  أهدافه 

البحث القيام  بولتطوير  المدارس الذكية   واالسددددددتجابة الكافية لنموذج التعلم الجديد 

 والتطوير بما ي دم التنمية .

يعاعي البحث العلمي  خصددو ددا في مجاالت بحوث االتصددال من فقر شددديد وعمطية  .12

نا بحاجة إل  م تكرر  في البحوث وفردية ال تعر  العمل البحثي المشددددددترك مع اع

ية  ياسدددددد البحوث التي تكوي ميادينها تشددددددمل جماهير عربية تتجاوز الحدود الردددددد

 المصطنعة وهذا يمكن أي يتم عبر  فرق العمل البحثية المشتركة .

مزودي وسددا ل  اني وفر  منإذ يوجد االتصددال الدولي هو في حالة تغير مرددتمر    .13

الدولية في منابر  متنوعة تتوجه  إل  مرددددددت دمين  في مجتمعات م تل ة .  عالماإ

رة الدولية متزايد ، وخا ة في مجال البث ال لا ي أي وهكذا عرى  ل من دوالمناف

أجنبية م تل ة مثل ال لددا يات األميركية والروسددية واأللماعية وال رعرددية والصددينية 

 التي ترتهد  المشاهد العربي. وغيرها وااليراعية والتركية
باء  والصددددددحف واإذاعة  االجنبي من   تدف  االتصدددددددال   حتل وي  وكاالت األع

يما عدم التوازي ف ، ليؤكد سددوق  األخبار المردداحة األكبر من  واألخبار التل زيوعية 

هبط  والذي  ،لديه شددددددهية كبير  للحصددددددول عل  األخبارالذي جمهور   يقدم  ال  ال

مما يؤير عل  الثقافات المحلية والهويات المحلية. عالمعل  وسدددددددا ل اإ  هعتمادا

مها للعالم د  قالتل زيوعية الدولية التي ع   ةربيالعال دمات عجد أي وبالمقابل  الوانية . 

محدددود  ،  وعل  الرغم من وجود قنددا  الجزير  بدداالعجليزيددة ي تقر العرب  إل  

تعبر عن وجهات عارهم  عااقة باللغة اإعجليزية  قنوات اضدددددافية فلدددددا ية عالمية

، وخصددو ددا مع الزياد  الكبير  في  الحية واالسددباعية وال رعرددبة وغيرها من اللغات
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 اللغة اإعجليزية في معام أعحاء العالم  عالمقدر  الناس عل  اسددددددت دام وسددددددا ل اإ

 . لتكوي وسا ل اتصالية مناهلة التدف  اإتصالي األجنبي 

جعددل    في  فلدددددددداءات االتصددددددددالالعربي  –العربي ي  التندداف  أحظ اليوم عال   .14

ية  تعمل عل  توسيع اعتشارها في بيئة اقتصادية تنافرية، ويك ي عالمالمؤسرات اإ

أي عشير إل  أي المحطات  ال لا يات العربية  التي يرتقبلها المواان العربي بات  

موجهة إل  المنطقة العربية ، عة متنو قنا  تل زيوعية فلدددددددا ية  1320 تزيد عل 

واقع من م عنكبوتيةال ة االعترع   عاهيك عن االمكاعات اللددد مة التي توفرها شدددبك

ومنصات اتصالية سواء لمحطات تل زيوعية أو إذاعية أو مواقع  ح ية أو وكاالت 

إل  منصات  تتوجه "القديمة" عالمأعباء .ومن المرجح أي عرى المزيد من وسا ل اإ

  ، والتعاوي مع بعلها البعض أو االعدماج في كياعات جديد .جديد

عاعي حيث  ت اقتصدداديةسددياسددية والمجتمعات  العربية  من  تحديات  تعاعي العديد من  .15

من ال قر والعجز المالي والمديوعية  المرت عة بينما هناك حاجة إل  موارد مردددتدامة 

  ، التغيير الردددياسدددي واالجتماعي التنمية ووعجد اعنا بحاجة ال  عل  المدى الطويل.

، الديمقرااية المناسددددددبة دعم  وتطوير المجتمع العربي المدعي والمؤسددددددرددددددات و

ومرددددددداعد  المجتمعات عل  الح اظ  عل  القيم اإيجابية للثقافات التقليدية في ظل 

الارو  المحلية والدولية. وهي عمليات  اويلة تحتاج  للدعم المالي اللددددددروري 

 .مية عل  المدى الطويللتنتحقي  ال

 المنطقة في الشددددددعوب معاعا  عن في الكشددددددفالعربي متراخيا  عالماإدور  يبدو .16

المآسدددي  وأشدددد أاول يعيش الذي ال لردددطيني معاعا  الشدددعب وأسدددبابها . وباألخ 

ملتزم بقلدددايا الشدددعوب العربية  إعالم.ومن هنا فالبحث عن  االعرددداعية في التاري 

تها والح اظ عل  كرامتها والدفاع عن مصددددددالحها القومية  وحريتها  وأمنها ورفاهي

 مرؤول وواٍع أي يتجاوزها .  عالموحلمها في الوحد  هي مجاالت ال يمكن إ

تعني التنمية التغيير لألفلل وخصو ا  ترريع التغيير من أجل ال قراء والمهمشين  .17

عيهم ت في وواللدددع اء. وتشدددمل التغييرات في الارو  التي يواجهوعها، والتغيرا

 ادالهاتف النقال  بعاالعترع  وال لددا يات ويور  وتشددكل والطموحات واألولويات. 

التغير االجتماعي الرريع، بما في ذلك  فيعل  عطاق أوسع  ترهم للتغيير، و مذهال

، والتوجدده عحو الددديمقراايددة ، وبندداء  دولددة التغيرات في العالقددات بين الجنرددددددين

ي ليتجاوز فكر  القبيلة التي تهيمن عل  الحيا  الرياسية المؤسرات  والمجتمع المدع

ية  لمحترفي التنم التحدي أ ددددددبح . وعتيجة لذلك، واالجتماعية في الوان العربي 
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أعام من أي وق  فعال مع الجماهير بقاء عل  اتصددددال الواالتصددددال التنموي في ا

 .مل 

رددددددت دم وت  جاحها، إع هو األسددددددلوب األكثر عجاعة في التنمية   الناس  مشدددددداركة .18

 ملهما وجيدا، يكويلتغطية العديد من الممارسدددات وبعلدددها    المشددداركة في التنمية

.  مهمة  المشدداركة في التنمية لها اععكاسددات تعاسددة ل  حد الإ اسدديئ يكويوبعلددها 

الرددلطة ، والت اعالت الشدد صددية، والمواقف والرددلوكيات في  \عل  عالقات القو  

 وفري تأ مع وجود االتصال الت اعلي بات األساليب التشاركية المجتمع . يمكن لمقار

المجتمعات المحلية واألسدددددر   في وال سددددديما ، لعمليات االجتماعية امكاعيات كبير  ل

التي يمكن معها دمج انخرين في عملية  التنمية.  والمشددداركة لتلبية  التعليم.مجال و

 .  ية بالتنمالرياقات ال ا ة المجتمعية و االحتياجات
** 

هدذه مالحادات عدامدة للتحدديدات التي تواجهندا وعحن عبحر في فلددددددداءات مجتمع 

المعلومات وفلدددداءات االتصددددال العربي ، لعل بعلددددها يكوي من أولويات البحث 

والدراسددة من قبل الباحثين العرب مما يردداعد في اإسددهام في عهلددة عربية قادمة 

 بجهود الشباب واألجيال القادمة بإذي هللا.
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 الفصل األول

 :  اإللكتروني الرقمي  لعاماإل

 جديد لعامخصائص  واتجاهات إل
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 الفصل االول 
 :  اإلكتروعي الرقمي  عالماإ

 جديد لعامخصائص  واتجاهات إل

  أواًل: المدخل  :

 ماتاإللكتروني الرقمي والتحول إلى مجتمع المعلو لعاماإل 

إذ ثورة في مجال المعلومات واالتصاااال  حققت تقنيات االتصاااال الحدي     

تقوم بتشااا يل العالن مال خال اإلنترنت وال ل الفيااااائي التلفايوني واإلذالعي         

واالتصاااالت التاتفي   وأحاا م بنمكال  الشااخص مال خال هاتفا الجوال ذن التقني  

أو حاااورة أو فيديو   ناهيل لعال المتقدم  أل يساااتق ل رةاااال  حاااوتي  أو مكتوب   

القدرة لعلى اةتق الا ال ل اإلذالعي والتلفايوني واإلنترنت  وهذا ما جعل لعالن اليوم 

لعالمًا اتصاليًا متشابكًا  يستند إلى ما توفره وةائل االتصال المختلف  مال معلومات       

  ومعارف تحّول لعالمنا إلى مجتمع المعرف  والمعلومات.

فقد اتسن العالن خال لعقد التسعينيات    (:2008) سول وكما يرى جول توملين

بمجمولع  مال "ال ورات " التكنولوجي  التي تياااهي تلل التي ألتمت الر ى الخاحاا  

شع ي للعجائب التكنولوجي        ةع لعشر   وفي الواقع فنل التوقع ال بمفكرن القرل التا

يا المعلومات   دائم  التجدد   وخصوحًا في مجاالت االتصاالت والحوة   وتكنولوج     

ي دو اآلل أحد الجوانب المتم  لنسااايل ال قاف  الحدي   . وتوجد م ل هذه "النالع  "              

اليوطوبي  التكنولوحي  " الحدي   في أوضام حاورها في الخباا الذن يحيب بااااا "   

البريق العالمي الساااريع للمعلومات " الذن ولعد با ةاااياةااايول م ل نائب الرئي   

  1غور.األمريكي ] السابق [ آل 

وأح حت وةائل االتصال الجماهيرن في لعالن اليوم ذات قوة هائل  تتيمال     

باإللا ال اني اذ يرى أل   Tony Schwartz(1983)لعلى حياة ال شر أةماها توني شوارتا    

" الراديو والتلفايول في كل مكال وهما دائمًا معنا . الماييال يساااتمعول إلى نف       
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ويشاااركول شااخصاايات المساالسااات العاطفي  مذا  ات التجاري   لعانالشاا كات واإل

 الروح   وغموض الحب والموت  ومعاناة الخبيئ  وانتصار الشيء الصحيم ".

تؤثر لعلى اتجاهات المجتمع وال نى السااياةااي    لعامويقول : إل وةااائل اإل

يمكنتا أل تغير دورة  لعاموالحال  النفسي  لجميع ال لدال  وم ل اهلل   فنل وةائل اإل  

قدره  وتخفض مال لعا    ال لل أو رئي    وترفع مال حب اهلل مال  حرا؛ أل تبيم بم

 2شأنا  مال خال توجيا الماييال إلى نف  الحدث وبنف  البريق (. 

ق ل   الراديو والتلفايول  ولعال قوة ق ل ما يايد لعال ربع قرل     هذا القول جاء  

وال  ووةائب تشغيل   انتشار  الوةائب اإللكتروني  الرقمي  األخرى م ل التواتف الج  

الموةااايقى  والكم يوتر ا والفيااااائيات  واإلنترنت  في العالن في العقد األخير مال      

 القرل العشريال.

 إذل  ماذا يمكنا أل نقول اليوم لعال قوة الوةائل اإللكتروني  الرقمي  ؟ 

لقد أح م القب فيائي واحد يوفر  لجمتور منبق  جغرافي  واحدة  م ل المنبق   

مشاهدة لعشرات المئات مال المحبات الفيائي  المحلي  والدولي    ولعلى  العربي  

ة يل الم ال   يوفر القمر الصنالعي نايل ةات للجمتور العربي نحو تسعمئ  قناة 

فيائي   ناهيل لعال اإلذالعات  الفيائي .  ويوّفر القمر الصنالعي العربي )لعربسات( 

بشكل واةع في أوائل التسعينات  أك ر مال خمسمئ  قناة   وبدأ اةتخدام اإلنترنت

بحلول اواخر عام بدأ اهتمام الجمتور باةتخدام اإلنترنت . إذ مال القرل الماضي

. و في نتاي  لعام صار استخدامها معروفا بشكل واسع  1996. وبحلول عام 1994

مستخدما في العالن  وتيالعف هذا  360,985,492وحل  لعدد مستخدميتا  2000

الوطال  مستخدما  وفي1,733,993,741ليصل إلى  2009م العدد لعدة مرات لعا

  2000في نتاي  لعام مستخدما  2,512,900العربي وحل لعدد مستخدمي اإلنترنت 

تيالعف  2014وفي لعام  2009مستخدما لعام   53,451,800ليص م وتيالعف لعددها  

لعدد  إجماليمليول هو  ( 150430278العدد بما يقارا ثاث  أضعاف  ليصيم لعدد )   

 إحصائي  2جدول رقن   السادسالفصل  ماحق  انظر) 3.(    مستخدمي اإلنترنت

 (2015  ال لدال العربي  اةتخدام اإلنترنت والفي  بوك في 
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أدى التبور في وةائل تكنولوجيا االتصال إلى ثورة هائل  في نمب االتصال 

القرل العشااريال مال  ليقود لعالمنا إلى مجتمع معلومات اتصااالي. إذ انتقل في نتاي 

ماثلي    فالعلي    Analogاالتصااااال الت غير  Interactive Digitalإلى االتصااااال الرقمي الت

يًا         Non-Linear  الخبي لذن أخذ بعدًا دول ناء          Globalوا باةااات  مادي   بدول حواجا 

صال الرقمي  لتقود الحاجا اللغون وال قافي. و . ثورة في مجمولع  مال تكنولوجيا االت

لتي تحول المجتمع اإلنسااااني في القرل العشاااريال إلى مجتمع معلومات    المياديال ا 

ببريق  مدهشااا  مال حيل اإلمكانيات  لعامرقمي  وأةاااتمت في تبور وةاااائل اإل

الفني  المتاح  والتي اةتت عتا تبور كذلل في المياميال وأةلوا إنتاجتا ولعرضتا      

الساااياااةاااياا     لعلى جميع المجاااالت وتنعك  آثااارهااا  في الوطال العربيوب تااا  

 ي  والعلمي  .لعامواالجتمالعي  والتعليمي  وال قافي  واالقتصادي  واإل

ماضاااي        لع  والتلفايول                 ففي ال بل واإلذا كا تاتف وال لع  ال نا نت حااا كا

كل حااانالع  تعمل  والكم يوتر واألقمار االحااابنالعي  حااانالعات مساااتقل  نسااا يا   

 -جات الواةااع  المتكامل   وهي اآلل تسااتخدم  ما يعرف بأنظم  حام المو ابمفرده

ج     ندم م          Integrated Broadband Systems   (IBS)  الم ك  الحا ما يعرف بشااا  أو

ج   )       مدم ع   ال ما  يعني أل الجمتور    IBN )Itegrated Broadband Networkالواةااا م

 .  Full Service Networkكامل  ةيتلقى خدم  ش ك  مدمج  

مترابب   ةااتكول  لمعلومات والصااورة  و تعني هذه الخدم  أل التاتف وا     

ش كات      ةع مال خدمات االتصال والمعلومات ومتاح  مال خال ال وذات منفذ لمدى وا

ضاااروري . إذ تم ل ةاااع  ةاااتكول التي تنقلتا   . والحتواء هذه فنل اتساااال الحام 

ما                نات   فكل يا مات وال  قل المعلو ظام االتصااااالي لعلى ن قدرات الن م    حجن  الحا

 غير الملون  وةاارلع . فنقل الصااورة العادي   ام  زادت إمكانياتتا حجماتسااعت الحا

يتبلب ةااع  ضاائيل   بينما تحتاص الصااور المتحرك   إلى ةااع  ك يرة جدًا   وكذلل   

فنل ةاارلع  االتصااال تتأثر بسااعتتا  ولذا كلما اتسااعت الحام  أحاا م باإلمكال نقل  
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لحام  الواةع  المدمج  اولعل أهن خصائص نظام   . ك يرة معلومات ك يرة بسرلع  

 4أنتا أح حت متاح  للمنازل والمكاتب .

( أل الحدود بيال الوةاااائب   وكذلل داخل كل       2005)  آةاااا بريغا وبيتر بورك ويرى 

وةااايب  بيال ما هو تجري ي وما هو مؤةااا   وفي ال قاف  بيال ما هو لعال وما هو  

صور  ه        ضم بال سات التالي   والتاريخ المو سل ذه الحدود أخذت منخفض  وبيال الم

ومع تكنولوجيا االتصال تن تش يل ال شر       5تنتار لعلى نحو مبرد منذ التسعينات.  

لعلى اختاف لغاتتن   -رغن ت العدهن مكانيًا       -تقنيًا وماليًا واجتمالعيا ومعلوماتيا           

وبمقدوره الد خ ول إلى لعالن     إنسااااالوألوانتن ومعتقداتتن.   وأحااا م مال حّق ك ّل    

الذن حااار قائما فعا. وجلب لعصاار  البريق السااريع    InfoSocietyت مجتمع المعلوما

للمعلوت للمجتمع العديد ِماْل التحديات الجديدِة التي تواجا جميع مناحي الحياة  إذ            

التقليدي  كما تواجا الساااااةاااا   ورجال المال واأللعمال             لعامتواجا وةااااائل اإل   

ت في جميع المجاالت. وتجلى واالقتصاااد  ولعلماء االجتمال واالتصااال لتشااكل تحديا

أوضم مظاهرها في مجاالت  االقتصاد والقين اإلنساني  وال قافات القومي    وحري      

باإلضاااااف  إلى التحديات في مجال المناهِل               فافي  والتنول ال قافي.  الرأن  والشااا

ي  لعاموأةاااليب  ممارةااات المتال اإل  لعاماألكاديمي     وط يع  ملكي  وةااائل  اإل

 االت ال حل والتبوير.وفي مج

الجديد لعلى مستوى   لعاملعال تأثيرات اإل1998بيل جيت  ورفيقاه وقد لعّ ر 

ي  الجديدة لن تعد حكرًا لعلى أحد لعلى      لعامإل انتشاااار الوةاااائل اإل   العالن بقولا: "  

الرغن مال وجود ما يعرف بالفجوة الرقمي  بيال مال يملل ومال ال يملل إال أنتا أخذت        

عالن وتحدث تأثيراتتا المختلف  في مجتمعاتتا. وكما قال بيل تنتشاار بيال شااعوا ال

سريع المعلومات والفرص لع ر الحدود إلى       شر طريق المعلومات ال ةوف ين جيت :  

ال لدال النامي  أييااًا    فاالتصاااالت الكوني  رخيصاا  التكلف  يمكال أل تيااع الناس  

صاد العالمي . وب      حورة المشتد العام لاقت ةوف يواجا  في أن مكال في  معنى ما   

العاملول المعرفيول في ال لدال المتقدم  منافساااا  جديدة   تمامًا كما واجا بعض             

س  مال ال لدال النامي  خال       صنالعي  مناف صنيع في ال لدال ال العامليال في حقل الت

العقد األخير . وهو ما ةااايجعل طريق المعلومات الساااريع قوة فالعل   في مجال            
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السلع والخدمات الفكري    تمامًا كما ةالعدت إتاحي  النقل الجون  التجارة الدولي  في

والشااحال بالساافال الرخيص التكلف  نساا يًا لعلى تنشاايب التجارة الدولي  في الساالع  

 6المادي .

 اإللكتروني لعامثانيًا: مفتوم اإل

اإللكتروني التقليدن الذن كال ةااااائدا      لعامفي ال دء لعلينا أل نفر  بيال اإل  

 لعاماإللكتروني الرقمي والذن معا بدأ ما يعرف باإل      لعامالماضاااي و اإل  منذ القرل  

 الجديد

ئل اإل   ي    لعامفوةااااا ق          : اإللكترون با خدم ال ئل التي تسااات هي الوةااااا

اإللكترونياا  أو الباااقاا  الكترميكااانيكياا   للوحاااول إلى المساااتخاادم النتااائي      

با             مل  خدام أجتاة اةاااتق ال تع باةااات تا  ق      )الجمتور(كي يتلقى  ميااااامين با ل

اإللكتروني  أو الباق  الكترميكانيكي  م ل جتاز التلفايول أو المذيال أو المسااجل أو 

 جتاز الفيديو.

المب ولع (  لعامالساكن   )وةائل اإل لعاموهي  لعلى النقيض مال وةائل اإل 

  التي هي في معظن األحيال ننتجتا  إلكترونيا   ولكال المسااتخدم النتائي ال يحتاص  

 روني  للوحول إليتا  بل يستق لتا بشكل مب ول. أجتاة إلكت

اإللكتروني يرت ب لعادة بمياامول يتن تسااجيلا   لعامورغن أل مصاابلم اإل

لعلى وةب للتخايال م ل األشرط  واإلةبوانات   إال أل التسجيل لي  مبلوبًا في       

 حال  ال ل الحي والم اشر في اإلذالع  والتلفايول.

ي  )هي أجتاة التلفايول والراديو والتاتف االلكترون لعامومعدات وةاااائل اإل

 والكم يوتر المكت ي   واأللعاا اإللكتروني    وأجتاة تشغيل الموةيقى والفيديو(.

 اإللكتروني الجديد) الرقمي( ؟ لعامإذل ما المقصود باإل

لتي ايستخدم  االتصال في نقلا للمعلومات اآلل التقني  الرقمي  اإللكتروني  

التشاافير الرقمي. فنظام الحوةاا   بكاملا قائن لعلى نظام رقمي   تعتمد لعلى نظام

  ( ت ستخدم لتم يل جميع ال يانات العشوائي .0 1ثنائي هو ) 
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مات               هذه تخايال المعلو ي   ي  الرقم بالتقن قد أحااا م بمقدور اإلنسااااال  و

والتعامل معتا لعال طريق  الكم يوتر  ووةائل أخرى متعددة االةتخدام م ل القرص 

الكتاا االلكتروني و  والقرص الصغير وفاش التخايال  والتلفايول الرقمي   المدمل 

والتواتف الجوال  وهواتف الجيل ال الل       -الشااا ك  الدولي   العنك وتي       -واإلنترنت  

أنوال الرةااائل الصااوتي  والمرئي  بصااورة   الجوال  وغيرها  مما يساامم بنقل جميع

  آمن  ومبابق  لألحااال  وبحيل يمكال ب تا  والوحاااول إليتا  واةاااتخدامتا فورًا مال

 طرف المتلقي  الذن بدوره يمكنا تخاينتا والتصرف بتا.

وتعني المعلومات هنا : أن نول مال أنوال االتصااااال ةاااواء كانت بيانات أو         

ام واألحوات واألرقام والكلمات والرةوم ال ياني     حوت أو حورة   ليشمل بذلل الك   

 والموةيقى واألفام واأللوال .

الرقمي  بحد ذاتتا تبورًا ك يرًا ومتفوقًا لعلى وةاااائل  لعامتم ل وةاااائل اإل

األخرى التقليدي  . وتجدر اإلشاااارة هنا إلى أل لعملي  تغيير إشاااارة ال ل مال  لعاماإل

)غير رقمي ( إلى إشااارات رقمي    تتن بواةااب    Analogue Signals   إشااارات تماثلي 

محول خاص يقوم بعملي  الترميا الذن يعت ر حسب نظري  المعلومات وكأنا اختاال 

 لتا. ومال أم لتا التسجيل الرقمي والفيديو الرقمي و التلفايول الرقمي. 

وياود النظام الرقمي مستخدميا بقنوات فيائي  متعددة  ذات جودة لعالي     

( وبالتالي يكول التشويش أقل   1-0نا يعتمد بشكل أةاةي لعلى )النظام ال نائي   أل

وما يصاااادر لعنا في النتاي  يكول ب ًا خاليًا مال تلل العيوا التي يتعرض لتا ال ل             

الذن  ي ل األحااوات والصااور ضاامال موجات متفاوت  متغيرة  التماثلي )غير الرقمي (

 صور والنقل.مما يجعلا يعاني مال ضعف ال ل ورداءة ال

 بقولا :  Digitalمصبلم الرقمي  Peter Lunefeld (1999)ويشرح بيتر لنيفيلد 

ال تساااتخدم األنظم  متغيرًا مساااتمرًا لتم يل العاقات لكنتا بداًل مال ذلل          

يمكال تخاينتا  ونقلتا أو    binary Structures  (0 – 1 )تترجن المتغيرات إلى بنى ثنائي    

س    سيبرة لعليتا  لعلى م سمى بذلل ألل الكلم   digitsتوى رقمي أو خانات )ال -(   وت

ترجع الى الخانات في يدنا  التي بتا نعد تلل األرقام  . وهكذا فنل مكالم   -اشتقاقيًا

 (1)أو الواحدات  (0)هاتفي  بالنظام الرقمي ةاايتن ترمياها بساالساال  مال األحاافار  

http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc
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سااايرها كامًا لعلى البرف ويتن إرةاااالتا لع ر األةااااك  كمعلومات ثنائي   ليتن تف

اآلخر .. إنتا مقدرة الكم يوتر اإللكتروني لترميا معلومات م نّولع  ك يرة رقميًا  مّما        

ةاليب أنظم  التم يل     حرة   وكما أل جميع أ يعبيتا موقعًا مركايًا في ال قاف  المعا

تا  تن إلعادة تشااكيلتا كمعلومات رقمي    فننتا جميعًا يمكال تخاينتا  والوحااول إلي 

   7والسيبرة لعليتا بنف  الجتاز. 

مفتوم الرقمي  بقولا: " أول  Arthur Asa Berger (2007 )ويوضم آرثر آةا بيرجر  

شيء لعلينا اةتيعابا هو أل تكنولوجيات االتصال الحدي   أحلت بداًل مال التكنولوجيا 

التي العتاد  . خذ في االلعت ار السااااالعات     digitalالتكنولوجيا الرقمي     analogالتماثلي    

الناس اةتخدامتا فنل؛ لتا لعقارا لل واني والدقائق والسالعات . كانت هذه السالعات    

تماثلي  مؤةااساا  لعلى فكرة أل األشااياء مرت ب  ب عيااتا   وكذلل الوقت متصاال    

مشاااتق  مال    analogوحيل نعيش في لعالن فيا درجات لعديدة مال الفرو  . وكلم          

شاايء آخر . ولعلى    similarلتي تعني: م ل / شاا ا   ا analogyنف  الكلم  اليوناني  

النقيض مال ذلل فنل كل شااايء في العالن الرقمي منفصااال   يصااا م الوقت في         

السالعات الرقمي  ةلسل  مال اللحظات المنفصل  والممياة   يت ع أحدها اآلخر  لكنتا     

مكنل ال تظتر بأل أن لحظ  في الوقت لتا لعاق  باألخرى . في الساااالع  التماثلي  ي         

النظر الى ةااالعتل وتقول السااالع  هي الخامساا  إال ربع ةااالع    ولكال في السااالع    

وبعض ال واني( ويرى آرثر آةا بيرجر أل  pm 4:45الرقمي  تحصل لعلى قراءة تقول  

الجديدة هي رقمي  اآلل وتقوم لعلى تعارضااات ثنائي   لعامتكنولوجيات وةااائل اإل

  وفي حال  الصاااور فنل هذه      ( 1)واحد  و (0) بيال تركيب / تجميع متعدد ل حااافر    

    8.  ال نائيات المتعارض  يتن دمجتا في ش ك  لخليات منفصل  بخصائص رقمي 

  اإللكتروني الجديد  لعامثال ًا : خصائص وةائل اإل 

 

هي الرقمي    -كما أشااارنا   -إل السااام  المفتاح لتقنيات االتصااااال الجديد         

( 1977خصاااائص أخرى   لع ر لعنتا فيلدمال ) والتاقي والتفالعلي  وما يرت ب بتا مال 
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Feldman            ف غاطي  والك ا باالنيااا   compressible           يل ج  والتشااا  عال ي  للم قابل وال

 والتاقي.

وتعني انياااغاطيتتا بأل حجمًا ك يرًا مال المعلومات الرقمي  يمكال تخاينتا  

مكال في مساح  حغيرة  فما كال ببريق  أخرى أرففًا مال الكتب المب ولع  أح م ي    

( . وإذا كانت ال تاال غير ك يف  بشاااكل CDتخاينا لعلى أةااابوان  مدمج  واحدة )

كاف فنل ملفات المعلومات الك يرة م ل الفيديو يمكال ضااغبتا ويمكال فل اليااغب 

 لعند البلب.

ستول  مما     شكيل المعلومات ب أما قابلي  المعالج  فتعني: أنا يمكال إلعادة ت

سمم بخدمات تفالعلي    ويمكال للم  ةتامتا    ي شارات لعند نقب  ا تلقيال أل يغيروا اإل

لتن  وذلل لتحديد ما يريدول مشاااااهدتا وبالتالي فننتن يصااانعول ميااامونتن              

الخاص . وإمكاني  التش يل للوةائل الرقمي  تعني: أنا يمكال توزيع المعلومات الى   

مساااتخادميال لعادياديال في نف  الوقات . والتاقي نتيجا  متما  للرقميا  إذ إل        

ات يمكال تحويلتا ) نقلتا ( لع ر منابر ممياة أخرى . وهذا يعني بأل وةاااائل المعلوم

فاظ            لعاماإل تا االحت بًا من عد مبلو م  ) التلفايول والراديو والمب ول ( لن ي قدي ال

يمكال  –لعلى ةااا يل الم ال  –بتوياتتا المنفصااال  . ميااامول الوةاااائل المب ولع  

و لعلى جتاز التلفايول الرقمي مع  اةاااتاما لع ر موقع إلكتروني لعلى  الكم يوتر أ  

 9روابب للصوت والصورة.

التاقي   Roger G. Noll & Monroe E. Price (1998)يعاو روجر نول ومونرو براي  

ئل اإل       م ل   لعامإلى اتجاه يقع تحتا تكنولوجيا جميع أنوال االتصاااااالت مال وةااااا

 ذا تقود إلى تاقيالصااحف والتلفايول إلى الكم يوتر.  والتكنولوجيا التي تساا ب ه 

الوةااائل المت اين  إلدارة المعلومات والتواحاال  بحيل أل المجتمع يواجا الفرحاا    

الةتخدام تقني  واحدة  تربب الحواةيب وش كات االتصاالت  لتقوم بتاويد خدمات      

المعلومات ذات الصل   ولتخلق طر  اتصاالت تااوص بيال خصائص الوةائل القديم  

 10المنفردة .
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ي  إدماص لعملي  التاقي في لعملياتتا       لعامالعديد مال الشاااركات اإل    اختارت  

نا                  مدًا ولك جا لع  . والتاقي لي   نا طب التغيرات في الصااا خا يل ي ي  كتكن اليوم

متواحاال   حيل إل لعلى المؤةااسااات أل تختار الوةاايل  المناةاا   أو تشااكيل  مال     

 الوةائل .

رةاان الجرافيكي تيااغب التكنولوجيا الرقمي  المعلومات وتشااجع الفرص لل

ي    وكما انتلقنا مال المجتمع الارالعي إلى لعاموالصور والصوت لل ل لع ر المنابر اإل  

المجتمع الصااانالعي إلى مجتمع يقوده المعلومات فنل المحفا الرئيساااي لذلل كال         

التكنولوجيا . إل ظاهرة نمو اإلنترنت مال تقدين متصااافم موزاييل الجرافيكي إلى       

فيديو أنتجت بتوةع ةريع المياميال الموجودة م اشرة لعلى  والصوت وال  pdfملفات 

وذلل لتقدين المعلومات إلكترونيًا . والتغير الديموغرافي والرةااااائل         onlineالخب 

المنافساااا  بالتحديد جعًا شااا ك  اإلنترنت جذاب  للوةااااائل المب ولع  واإلذالعي               

 11والتقليدي .

 

 بما يلي:  الجديدااللكتروني  لعاموتتم ل المياات األةاةي  لإل

بوردرز التاقي بأنا : " حقل  –توضااّام  جريساااي الوةاااول  التاقي: .1

اإلمكانيات لعندما يحدث التعاول بيال المب ول وال ل اإلذالعي والتلفايوني لتوحااايل 

ميمول متعدد الوةائب مال خال اةتخدام الحواةيب واإلنترنت "    وترى أل حقل     

ي  بتعظين اةااتخدام المياامول الذن  لعاماإلمكانيات هذا تعكسااا المؤةااسااات اإل 

ي  قليل  هي التي تحاول الوقوف ضد هذا إلعامتنتجا بأشكال مختلف  .. ومؤةسات 

خدميال               بالمسااات كافم لتلتقي  ما هي ت عددة   بين ئ  الوةااااائب المت تدف في بي ال

 والجمتور ببر  لعديدة.

 ليدي   ويمكال النظر الى التاقي بالعت اره نافذة مال الفرص للوةااااائل التق       

 لعاملتصااابف مع تكنولوجيات القرل الحادن والعشاااريال . إل ترقين وةااااائل اإل      

 . 12وتكنولوجيا المعلومات هو الدفع  الرئيسي  خلف لعملي  التاقي
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م ل   تعني توحااايل األخ ار والمعلومات فورًا إلى المتلقي    الفوري :   .2

لعلى آخر .  وخدم  الحصاااول    SMS خدم  الرةااااائل  اإلخ اري  لعلى التاتف الجوال       

ومتابع  األخ ار في المواقع اإلخ اري  لعلى شااا ك  RSS األخ ار لعلى شااا ك  األخ ار

. تشااكل الفوري  واالةااتجاب  والحيااور  Chattingاإلنترنت والمحادثات )الدردشاا ( 

االجتمالعي  للتفالعل لع ر قنوات الوةااااائل الجديدة نولعيًا وماديًا تجرب  مختلف  لعال            

  13لعاموات وةائل اإلتلل التي كانت ممكن  لع ر قن

هو اإلحساااس بأل تكنولوجيات الوةااائل   :  Ubiquityالوجود المبلق .3

تؤثر لعلى أن شاااخص في جميع المجتمعااات التي يعماال فيتااا   حتى لو لن يكال  

 14الشخص في هذه المجتمعات فعليًا ال يستخدمتا. 

ي       .4 فالعل يدة  التي      : Interactivityالت جد ئل ال وهي مال مياات الوةااااا

القديم   وتتم ل باالختياري          لعامفيتا لعال قنوات ومياااااميال وةااااائل اإل  تختلف 

والوحاااول الى تقينات الوةااااائل التي توفر للمساااتخدميال اختياراتتن لمصااااادر        

ومال أم لتتااا: ال ريااد اإللكتروني               15المعلومااات وتفااالعاتتن مع أناااس آخريال .             

 والمحادثات  التع ير لعال الرأن.

تنمو : والايادة باةاااتمرار    لألرشاااف   ل حي وقاب  اإللكتروني  لعاماإل .5

ف                ي  إضااااا جدات  ويوفر للمرء إمكان كب للمسااات كل مبرد وموا مات بشااا المعلو

المعلومات وال يانات في أن وقت  وتحرص الفيااااائيات أل يكول لتا مراةااالوها            

ليتابعوا أحداث العالن الحي   وأما المواقع في اإلنترنت فننتا أقدر لعلى المتابع  لما              

إدراص ال يانات والمعلومات والصااور أواًل بأول ويمكال للمسااتخدم أل يخال يحدث مال 

 الموادويؤرشفتا بناء لعلى حاجاتا.

هو متاح لجميع ال شر متما  اإللكتروني الرقمي متاح لل شر :   لعاماإل .6

اختلفت لغاتتن   أجناةاااتن    ألعراقتن   ثقافاتتن أو ألعمارهن   وال يعترف بقيود         

قيود موارده وال لشروط إنشاء مؤةساتا وال لقوانينا الصارم         أو التقليدن  لعاماإل

 وال يعترف بالحدود السياةي  أو الجغرافي  .

مات    .7 تا :    تدفق المعلو تاز اإل  وفييااااان اإللكتروني الرقمي  لعاميم

بتوفير فرص للحصاااول لعلى المعلومات ببريق  لن تتوفر للمتلقي مال ق ل  ال مال 
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ئل أو النول أو ال    فاإلنسااااال يمكنا أل يتعرض لمئات محبات        حيل الوةااااا كمي   

التلفايوني  واإلذالعي   وبنمكانا الدخول واإلبحار في الصاااحف المحلي  والعالمي                 

والدخول إلى المكت ات في أنحاء العالن  وهكذا فنل فييال المعلومات لع ر اإلنترنت  

ابع مال حيل اتخاذ وحري  االختيار متاح  اآلل  وتص م ضخامتتا لع ئا ثقيا لعلى المت  

قرار لما يمكال أل يختاره وما يمكال أل ي تملا   والمرء الذن يجمع بيانات مال اإلنترنت 

يعاني لعند جلوةااااا لجمع المعلومات  ويعاني مال فرزه لما جمعا  والتخلص مما           

ةيقوده إلى نصوص متفرلع  في          يمكنا االةتغناء لعنا  وخصوحًا أل موقعًا واحدًا 

 مواقع أخرى لعديدة.

( لعال ذلل بقولا: يغرقنا اآلل طوفال مال ال يانات        2004وقد لع ر جاك الول )  

وةيل ال يتوقف مال المواد المختلب  لعال كل شيء ولعال ال شيء. لعلينا أل نميا بيال     

ما نتلقاه مال معلومات مال الخارص لعال طريق حواةااانا )ماييال ال يانات في الدقيق   

ن     نا نقوم بفلترة معظمتا وإال أحاااااب نا      رغن أن نات التي يوجتتا إلي يا ا الجنول(  وال 

 16منتجو المعلومات الذيال يريدول لتا أل تصلنا كي يجعلونا نقوم بأفعال محددة.

هي تجرب  للفرد تكول غير واقعي  مال حيل :  Virtualityاالفتراضاااي   .8

إل شخصي  الفرد تع ر فياءات تفالعلي  باةتخدام التقني  الرقمي   وتأخذه التقني       

دود الذات لتسمم لا بصنع هوي  جديدة بالسيبرة لعلى المعلومات واإلبحار     خارص ح

 في لعالن جديد بعيدًا لعال الواقع المادن الذن العتاده اإلنسال.

الواقع الحقيقي بوةااااائل التقني     Virtual Realityويم ل الواقع االفتراضاااي   

م  األبعاد الرقمي  م ل اةااتخدام الوةااائب المتعددة والكاميرات والساامالعات وأنظ  

ال اثي  الصاااوتي  والصاااوري  التي نراها لعلى شااااشااا  الكم يوتر  التي مال خالتا  

لعالن افتراضاااي بجعلا أقرا إلى الواقع الحقيقي مال خال اةاااتخدام           ندخل إلى 

 التفالعلي  واألبعاد ال اثي  وةبم الكم يوتر.

الوةااائب المتعددة هي أشااكال دمل وتكامل وةااائب  متعددة معا :  .9

ةائل اإل متعد ةومًا بياني      لعامدة مال و صًا أو ر متكامل  معا. التي يمكال أل تكول ن

أوحاااوتًا أوحاااورًا متحرك  أوالفيديو أوال يانات   الخ.  م ال الوةاااائب المتعددة هي 

حفح  لعلى ش ك  اإلنترنت حول موضول لعال رةام يشمل نصًا لعال حياتا وشريب         
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ودراةاااات نقدي  أللعمالا وخلفي   فيديو يصاااور افتتاح معرض لا  ولعرض للوحاتا 

 موةيقي  تصاحب الموضول.

المصادر المفتوح  هي أن  جاء  مال المعرفِ   .مصادر المعارف المفتوح  :10 

مفتوحا إذا كال المرء حرّا باةااتعمالا  أو إلعادة إةاْاِتْعمالا  أو إلعادة توزيعا بما   يعت ر

شمل   ة     ك  -ي ياميال م ل المو شكال ال ياناِت  والم يقى أو األفاِم َأو الك ت ِب أو أّن ّل أ

 "  -نول آخر ِماْل المعلوماِت

 وتقوم  المعرف   المفتوح  لعلى  أربع  م ادئ:

سمم لك ير    Incremental     تاايدي  –أ  تنبون التاايدي  لعلى العملي  التي ت

ِماْل التحساااياِل والمساااااهمِ  التدريجيِ . وهذا ينب ق لعلى تبوير المعرف  المغلق         

ا لعال المعرف  المفتوح . بيد أنتا تعمل بقوة أك ر في 'حال  المفتوح ' حيل            فيااا

الحدود بيال المشاااركيال وغير المشاااركيال يسااتل اختراقتا وأنتا أةااتل ألن شااخص 

 فقب' لعلى المشارك .

تسااامم المعارف المفتوح  بعملي  التنمي          Decentralized لامركاي  ا – ا

هذا يقلل بدرج  ك يرة مال حاالت الجمود ويسااامم        الامركاي  )وغير المتاامن (. و  

شتراك مجمولع            أييا لمشارك  أوةع في مشرول معيال. في الوقت نفسا َيتْبلب  إ

 مال أدوات ولعمليات التبوير أك ر تبوراِ  

يمكال تبوير المعرف  مال ق ل فرد واحد ولكال     Collaborative   التعاوني    -ص 

بشاااكل تعاوني. الجانب التعاوني للمعرف          قوتتا الحقيقي  هي أنا يمكال تبويرها    

لعناااحاااارياا  .                               لامركايااِ  وا م ااادئ ا ببتااا معتماادة لعلى  لمفتوحاا  وترا   ا

componentization)مكون  مال مجمولع  لعناحر( 

في مجال   الميّاِة األك ر أهمي ً  هذه  Componentized   العناحاااري      -د 

ا الى طريق  تبور ال رمجيات   تقدما . اذا نظرن      هي أقلّ تنمي  المعرف  )المفتوح (   

بدرج  لعالي  موجودة  في  شاااكل حام /         componentizedاآلل فتي لعناحاااري     

لل يسااامم         بذ يام  ي        مكت ات. والق كل التنظيم جاوز' للمشااااا إلى 'التقساااين والت

 17.للغاي لألنظمِ  المعّقدِة والمفاهيمي  
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 يرت ط يع تغاإللكتروني الرقمي:  لعام.ط يع  المتصل / المرةل في اإل11

ي  أو إلعامالجديد  بحيل لن يعد شااخصااًا يرت ب بمؤةااساا       لعامالمتصاال مع اإل 

مؤةااساا  رةاامي   إذ إل أن فرد يدخل إلى اإلنترنت قد يلعب دور المتصاال  يصاا م  

حااوتا مساامولعًا لع ر المدونات والمواقع االجتمالعي . فالمتصاال  قد يكول شااخصااا   

باح ا أو أن شااخص لديا رأن  في   ديميا أو يا محترفا أو أكاإلعاملعاديا أو ةااياةاايا أو 

قياااي  أو يريد التع ير لعال مشاااالعره  أو يريد مشاااارك  اآلخريال في شااايء يح ا     

شرك  أو مؤةس  أكاديمي            والمؤةس  كمتصل قد تكول وزارة أو إدارة حكومي  أو 

 أو منظم  دولي  ويمكال أل تظل هوي  المتصل مجتول .

أح م الميمول أك ر ثراء   تروني الرقمي : اإللك لعام. ط يع  ميمول اإل 12

وتنولعًا وجاذبي    التقاء الكلم  والصوت والصورة والموةيقى والفيديو . فالميمول     

منول وغني مال حيل ط يع  موضاااولعاتا  وأشاااكالا الفني  مال موةااايقى وفيديو           

وحور وكتاب ..إلخ  والميمول قابل للتخايال والفترة  والوحول إليا ةتل  ويوفر      

ومات وآراء مختلف   ويمكال لع ر النصوص المتفرلع  اإلرتحال إلى مواقع مختلف   معل

نات لعديدة  ويمكال أل       تظل المواد متوفرة للقارئ في المواقع    للحصاااول لعلى بيا

 لسنوات لعديدة.

 المتلقي هواإللكتروني الرقمي :  لعام.الب يع  العالمي  للمتلقي في اإل    13

ه وثقافتا ووضااعا االقتصااادن وجنساايتا   أن شااخص متما كال جنسااا ولونا ولعمر

ويمتلل الحري  في اإلبحار في لعالن اإلنترنت  ويمكنا أل يختار ما يشاء مال الوةائل 

ياميال اإل    صالي  والم صلا  لعاماالت ي  التي يتعرض لتا   ويمكنا أل يتفالعل مع ما ي

 مال موضولعات.

ادة  مال حيل  : لعدم  ةااايبرة المغربل لعلى الم      Gatekeepeالمغربل  . ط يع   14

النولعي  والكمي .  وحري  المغربل ومسااائولياتا محدودة في حدود موقعا  ولذلل               

ةاايبرتا لعلى الرةااال  الموجودة لعلى اإلنترنت أو في الفيااائي   تصاا م محدودة   

حينما يصاا م للمرء حري  في الخيارات الامتناهي   وأحاا م باةااتبالعتا الوحااول    

          بستول  إلى الرأن والرأن اآلخر.
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 اإللكتروني  الرقمي  : لعامرابعًا: وةائل اإل

التقليدي  تشمل الصحاف   واإلذالعتيال المسمولع  والمرئي   والكتاا   لعاموةائل اإل

الرقمي  أوجدت  لعامتي  والمرئي   إال أل وةااائل اإلوالسااينما  والتسااجيات الصااو  

وةاااائل اتصاااالي  جديدة أو لعازت الوةاااائل التقليدي  بنمكانيات جديدة أهمتا كما  

 أشرنا التاقي والتفالعلي  واةتخدام الوةائب المتعددة.

الجديد يشاامل األقسااام   لعامويرى الدكتور لع اس مصاابفى حاااد  أل اإل 

 اآلتي  :

وتب يقاتتا      Onlineالقائن لعلى شااا ك  اإلنترنت       الجديد   لعاماإل .1

وهو جديد كليًا بصفات   ومياات غير مس وق    ينمو بسرلع  وتتوالد لعنا مجمولع      

 مال تب يقات ال حصر لتا .

ل    بما فيتا أجتاة قراءة          لعاماإل .2 الجديد القائن لعلى األجتاة  الجوا

 قمي  الشخصي  وغيرها.الكتب والصحف  ومنتا أجتاة التاتف والمسالعدات الر

نول قائن لعلى منصااا  الوةاااائل التقليدي  م ل الراديو والتلفايول      .3

 التي أضيفت إليتا مياات جديدة م ل التفالعلي  والرقمي  واالةتجاب  للبلب .

  ويتن تداول   Offlineالجديد القائن لعلى منصاااا  الكم يوتر     لعاماإل .4

لمختلف    م ل اإلةبوانات اليوئي    هااااذا النول  إمااااا ش كيًا   أو بوةائل الحف  ا

وما يش تتا   ويشمل العروض ال صري  والعاا الفيديو والكتب اإللكتروني  وغيرها     

 .18 

وهنا ةااانساااتعرض الوةاااائل االتصاااالي  اإللكتروني  التي توفر اإلمكانيات 

صال أو         لعاملإل سالعدة لات ةائل التكنولوجي  الم ةواء ما يتعلق منتا بالو الجديد  

 تاة االتصال التي تسالعد المتلقي لاةتق ال والتواحل والتفالعل ومنتا ما يلي:أج

القمر االحااابنالعي )الساااااتل( هو        :Satalite أواًل القمر االحبنالعي )الساتل( -1

لع ارة لعال أداة تكنولوجي   يتن نقلتا بواةب  حاروخ لت  يتتا لعلى مدار معيال حول   

يوني  واإلذالعي  والتاتفي   ومنتا األقمار األرض ليقوم بتوحااايل موجات ال ل التلفا

 . العربي  التي تخدم منبقتنا م ل لعرا ةات ونايل ةات
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مدارن القمر االحااابنالعي            قد أرةاااال أول قمر  وكال اإلتحاد الساااوفيتي 

وتن ت  يتا ( 1)إكسببتلور أول قمر أمريكي هو  وكال. 4/10/1957في (  1)سببتوك   

 . م31/1/1958في 

 :خال أقمارها نولعيال مال الخدمات وتقدم لعرا ةات مال 

 : Broadcasting     : المجال اإلذاعي -أ

 ال ل الرقمي والتماثلي اإلذالعي والتلفايوني الم اشر للمنازل. 

     ال ل للتلفايول فائق الوضاااوح لعلى مدار الساااالع  لمنبق  الشااار  األوةاااب

 .وشمال إفريقيا 

  قارات العالن  بل  باقات لعربي  دولي  للمشاهديال العرا في مختلف. 

  التوزيع مال نقب  إلى روابب نقاط مختلف  مع مرالعاة ال ل وأبراص ال ل. 

     وحاااات أةااااةاااي  ِماْل مواقِع إحااادار الميااااميال  إلى المواقع المختلف to 

multiplexing and uplinking sites 

 المساهم  في  وحات العودة للوطال مال نقب  إلى نقب  أخرى 

 ت وت ادل ال رامل واألخ ار والرياض االةتخدام في المناة ا. 

 : Telecommunications  االكصاالت -ب

 نقل الصوت وال يانات -

 توحيل اإلنترنت  -

  تربيب االتصاالت اإلقليمي  -

 ش كات ال يانات -

 الش كات العام  والحكومي   -

 19الش كات الخاح  اإلقليمي  والمحلي  -

  ر  لعامل التلفايول الفيااااائي   يتن  بل بر  ثانيًا:  التلفاة واإلذالعات الرقمي :      -2

وت دأ هذه العملي  لعندما ت ل محب  القناة الفيائي  برامجتااااااااا   والاقب, الساتل

ةباااااااااا       صاالت بوا )األطتاق  ( التي كختلف في أحجامها بحيث يصل  إلى قمر االت

نًا      يا ها أح ماً    40) إلىقطر تث . وكعمل     قد ما زاد حجم الطتق زادت جودة ال ( . و كل
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وحالما   (،Ku Band)ة الرقمية  بواسبببطة بث قمر اكصببباالت يسبببتخدم حزمة التلفز

تصاااال اإلشااااارة إلى الساااااتل فننا يعيد ب تا إلى األرض   وتكمال وظيف  الب ق         

بتستيل لعملي  ارتداد اإلشارة إلى األرض  لتستق لتا  اللواقب بتجميااااااااع اإلشارات 

ا                  اال المرئي ا ا ااة االةتق  اا إلى أجت ا ا لفزيونات(.  ويوفر التث  الفضائي ) التونقلت

) األنتي ا ( وب فس ت أك ر مال قنوات ال ل األرضاااي السااالكي للمشببباهد عرن ق وا

السعر، فإذا كان المشاهد مببببببببع التث األرلببببببببي للتلفزيون ) التيليد ( السلكي         

ق اة أرلبببية،  فإنه مع التث الفضببببائي عتر        (90-50بإمكانه أن يسبببتيتل مابي  )      

سا    ستيتال م   صول على نحو  ا ضا  (500)كل واحد يمك  للمتليي الح إذ  .ئي ق اة ف

يِة      100ق اة كلفزيونية فضببببائية . و     450أك ر ِماْل  Nilesatيوفر  ق اة إذاعية ، دول

ق اة كلفزيونية    293ال ل ل لعربسااااات وعربيِة ومصبببريِة.ويوفر اليمر الصببب اعي      

 .ق اة إذاعية 132فضائية و

ف البق   ويوفر للمشاهد حوراًً رقمي  ذات   وال يتأثر ال ل  الفيائي بظرو 

صنالعي         صاالت ال يع لنبا  بل  أقمار االت صل لكل المواقع التي تخ  ,جودة لعالي  ت

أجهزة  إلىعلى عكس التث األرلببي السببلكي الع  يعتمد على كوفر أسبب   كصببل  

 . مرت ب  بأجتاة التلفايول  الةتق ال ال ل( Antinas)ِأنتي ات -التث  وهوائيات 

وتوفر الفيااائيات إمكانيات التفالعل وتتعامل لعلى أةاااس م دأ حقو  ال ل  

ستبيع التحكن والتفالعل مع       شاهد   الذن  ي الحصري  ل رامل  ت عرض لعند طلب الم

قدين أو            قت  أو يقوم بت نامجيال بنف  الو تا أو لعرض بر لعادة تساااجيل بن ال رامل  

ي  م اشااارة   مما ال يت         قاف برامل تلفايون وفر في التلفايول األرضاااي تأخير أو إي

 20. العادن

ويحتاص اةاااتق ال ال ل التلفان التفالعلي إلى جتاز اةاااتق ال هو التلفايول         

الرقمي التفالعلي فائق الوضاااوح: ويوفر التلفايول الرقمي التفالعلي فائق الوضاااوح 

قنوات إضاافي   وي حساال نولعي  الصاورة  ويوفر دليا لل رامل كما يمتلل خصاائص     

في  تمكال المرء م ًا مال التصااويت. إذ يتن إرةااال المعلومات الرقمي  تفالعلي  إضااا

يًا .    ويتصاااف            ي  مياااغوط  للمعلومات ويتن ترمياها رقم كن يااااات كم يوتر



35 
 

بأنا فائق الوضااوح إذا كانت الشاااشاا     High Definition Television( HDTV)التلفايول 

حااورة فائق  الوضااوح    يمكنتا مال أل تعرض  Pixelsذات لعدد كاف مال بكساايات  

ةااابرًا    1080-720ويجب أل تكول قادرة لعرض حاااور ذات خبوط أفقي  ما بيال 

وكذلل فنل ال رامل نفساااتا يجب إلعدادها وب تا ببريق  فائق  الوضاااوح. ويوفر                 

مشااااهدة ال رامل بحيل تكول حاااورها أك ر وضاااوحًا ولمعانًا  وكذلل يوفر حاااوتًا  

 أفيل. ومال إمكانياتا ما يلي :

 Personal Video( PVRS)لساايبرة لعلى التسااجيات الصااوري  الشااخصااي      ا

Records        إذ يتن تسجيل التسجيات الصوتي  الشخصي  للتلفايول الرقمي م اشرة .

ةواق  الكم يوتر     ش ا  صل   بما ي ةترجال     Hard Driveال شخص إيقاف وا وهو يتيم لل

مل مما يسااامم وإلعادة تشاااغيل الحدث لعلى الشااااشااا   بينما يتن تساااجيل ال رنا   

  باالنتقال لمشاهدة ال رامل الجيدة في التلفايول.

لعلى دليل برامل داخلي مما  (PVRs)وتحتون تسااجيات الصااورة الشااخصااي  

يسااتل اختيار ما يريد المشاااهد تسااجيلا. وبعض األنوال يساامم بأل يتن تسااجيل   

 ال رامل المفيل  لدى المشاهد.

        يار هد اخت برامل التلفايول التي برامل تحت البلب: توفر للمشااااا

ي ح تا  ومشااااهدة ما يريد.وم ل هذه الخدم  ت ل لع ر الموجات العرييااا  لعروضاااًا 

وأفامًا بالتلفايول لعال طريق جتاز بوضاااع فو  التلفايول  م ل أجتاة االةاااتق ال  

التي تسااتخدمتا شااوتاين وأوربت. ويمكال للمشاااهد أل يشاااهد حسااب راحتا لعلى   

 مال الش كات لعروضتا لعلى اإلنترنت.الكم يوتر حيل ت ل العديد 

تاقي التلفايول مع الكم يوتر: إذ يمكال توحااايل التلفايول بالكم يوتر  أو    

يحتاص المرء جتازًا واحدًا فقب يقوم بالمتمتيال معا. وةااايفتم هذا المجال إنشاااااء          

مكت   ك يرة للصاااورمال اإلنترنت يمكال مشاااااهدتتا لع ر التلفايول  بينما يمكال         

 .PVRة  الكم يوتر لتسجيات الصورة الشخصي  اةتخدام ذاكر

 فائق الوضوح بما يلي:ويمكننا تلخيص خصائص  التلفايول 

 توفير لعدد ك ير مال القنوات التلفايوني  -

 قوائن تفصيلي  بال رامل ونولعياتتا وموالعيدها -
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 امكاني  تسجيل برنامل معيال أثناء لعرض برنامل آخر. -

 معين  . التسجيل األتوماتيكي لمادة -

 توقيت لعرض برامل معين . -

 بل قنوات / برامل في أوقات محددة. -

 لعرض برنامل لعرض جائي )حورة مصغرة( ل رنامل آخر. -

خدمات معلوماتي  متنولع  : األخ ار/ البق  /السياح  /الرياض  /ألعاا تفالعلي /  -

 التسو  .

 تصفم اإلنترنت وال ريد اإللكتروني. -

 .VOD)لألفام غال ا( الدفع حسب البلب  -

 ات تفالعلي  حسب ط يع  المشاهد وميولا.إلعان -

 إلعادة لعرض لل رامل التي ت ل لعلى التواء م اشرة  -

أّدى اةتخدام الكم يوتر في مجال االتصال المرئي  ومجال  ثال ا : الكم يوتر :-3

االتصال المسمول والمقروء إلى ثورة في أةلوا التوحيل  مال حيل النولعي   

والسرلع   والتكلف  واالنتشار. مما قاد  إلى اةتخدام ال ل الرقمي   الذن يعني 

التعامل مع المعلومات لعال طريق الكم يوتر رقميا تخاينا وب ا واةتخدامتا فورًا مال 

طرف آخر بصورة أمين  مبابق  لألحل. وأّدى ذلل إلى  اندماص الصوت والصورة 

 البلب مع إمكاني  التفالعل معتا.والمعلوم  في مكت ات ضخم  متاح  لعند 

وحقق اةاااتخاادام الكم يوتر ثورة  في مجااال النشااار المب ول والنشااار         

اإللكتروني مال خال تبورات مذهل  فيما يتعلق باةاااتخدام برامل النشااار لإلخراص 

تاص التلفايوني وال رامل  الكم يوتري  الجاهاة إللعداد            لع  والمون الصاااحفي والب ا

والرةااان وإلعداد ال رامل والشااارائم التعليمي        web pagesحااافحات الشااا كات    

 والكوارك   Power Pointوال اور بوينت    Adobeباةاااتخدام برامل جاهاة م ل األدوبي      

QUARK .وغيرها 

 The World Wide Webالش ك  العنك وتي  العالمي  -ش ك  اإلنترنترابعا : اإلنترنت : -4

("WWW" or the "Web") : 
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المي  ضاااخم  جدًا  تربب بيال لعشااارات اآلالف مال هي "شااا ك  حاةاااوبي  لع

شاا كات وأجتاة الحاةااب في مختلف أنحاء العالن". وهي وةاايل  لاتصااال وت ادل     

األفكااار والحوارات ومتااابعاا  المعلومااات واألخ ااار واالةاااتفااادة مال ال حاال العلمي  

  وتوفر بذلل إمكانيات غير مساا وق  والتعلين  كما تسااتخدم في التجارة والتسااّو  

 لتواحل ال شري .

 ومال الخدمات التي تقدمتا ش ك  اإلنترنت ما يلي:

والمكت ات والمؤتمرات  والمشاريع  قوالعد بيانات لألبحاث: المعلومات .1

ال يانات اإلحصااااائي     ن ووالمعلومات والوثائق الحكومي   والتشاااريعي   لدول العال        

عرفاا  المفتوحا   مصااااادر الم والمعلومااات ال قااافياا   واألدبياا  والفنياا  والعلمياا  و

ضافتتا     م ل خدمات جوجل وياهو Wikiوالمشارك  في إنتاص المعلومات وتحريرها وإ

 وويكي يديا.

صحف   خ اراألخ ار: الحصول لعلى األ  .2 مال أن مكال في العالن مال  مواقع ال

ووكاالت األن اء العالمي  ومواقع اإلذالع  والتلفايول ومراكا األبحاث والمعلومات لعلى 

 الش ك .

ي  التقليدي :  حاااحف   وكاالت أن اء          لعامع المؤةاااسااااات اإل مواق .3

 إذالعات   محبات تلفايول.

صال   .4 صوتي والمؤتمرات لعال بعد         : خدمات االت صال ال ةات واالت المرا

  .Chattingال ريد اإللكتروني والدردشات 

شر ومراكا ال حوث       .5 صحف والمجات ودور الن شر اإللكتروني : مواقع ال الن

 والجامعات.

ةي        .6 من ر ةاياةاي ودلعائي : للحكومات والشاعوا والجمالعات السايا

 المعارض  والقوى الميبتدة ومقاوم  االحتال 

قياس الرأن العام و والحوار مال اةاات انات للرأن:  المصااادر التفالعلي  .7

 .غيرهاو

المناااقشاااااات والحوارات: )المجمولعااات اإلخ ااارياا         حرياا  التع ير       .8

 ت(.والمدونا Chattingsوالمحادثات 
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بااأشاااكااال  ك يرة م اال: اآللعاااا اإللكترونياا  واألفام      :ترفيااا ال .9

وال رامل التلفايوني   والصااافحات     والموةااايقى والرياضاااا   والمجات  واأللعاا    

الموةااايقى والفيديو م ل موقع الشاااخصاااي   والمعارض  والموةااايقى  الخدمات   

هواتف  أوipod  الذن يخدم األجتاة  الجوال  ةاااواء كال جتاز        ITunesالموةااايقى 

 .Tivoمحمول   ومال األم ل  األخرى لعلى ذلل خدم  

ستخدم             .10 صل الم ش ك   حيل ي ةاس ال شكل أ شع ي  : ت الروابب الت

إلى الميمول الذن يريده مال خال الروابب التشع ي  والوحات  وميمول ومواقع     

 جديدة.

 اإللكتروني والتسويق لعالاإل .11

 قع التشااا يل االجتمالعي م لالتفالعل االجتمالعي لع ر الشااا ك    موا .12

Facebook 

 .اإللكتروني  التجارة .13

 التعلين اإللكتروني . .14

 الحكوم  اإللكتروني  . .15

  e-Health الصح  اإللكتروني   .16

  mobile phones   التاتف الجوال    خامسا :-5

ي       أل : ) الجتاز المنحدر مال التواتف     2001لعام    PCذكرت مجل  بي ةاااي العرب

لعلى األرجم هو المفتاح الشامل للمستق ل الرقمي   إذ ةي قى في  الجوال    ةيكول

ةيكول جاهاا دائما لتحريل لعجل          ةتمرار  و ةنحملا معنا با شغيل دائن   و حال  ت

التجارة   بدءا مال شااراء مرطب خفيف   إلى التجارة باألةااتن   وةاايتياامال وظائف   

الرئيسي  بش ك  اإلنترنت  الحواةيب  الجوال  باليد   وأجتاة النداء   وةيكول حلتل

وةاااتتمكال مال شاااراء شااااشاااات لعرض متنولع  لقياس الجيب   تيااااف إلى أجتاة   

المعصن القياةي الذن ةتستخدما كواجت  للدخول والخروص   وةتستخدم شاشات          

نحيف  ملون  يمكال طيتا أو لفتا في أن وا رفيع    وةاايتياامال هذا التاتف المتبور 

شااغا للموةاايقى  وةااتتوفر الخدمات والمحتويات  جدا مذيالعا شااخصاايا وتلفازا وم 

س راني   ولال تكول بحاج  إلى حمل     ياء ال الازم  التي تغذن تلل الوظائف في الف
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 GPSأن وةااائب تخايال . وةااتسااتبيع معرف  مكانل الجغرافي باةااتخدام نظام    

والخايا المكروي    لكال األمر المالعل أل ذلل ةااايسااامم لبخريال بمعرف  موقعل . 

ات قرا نافذة مكت ل   أو لعلى البريق الساااريع برةااااائل      إلعان تومض لوح   وةااا

شاااخصاااي    وةاااتكول ك ير مال األجتاة قادرة لعلى التعرف لعليل ولعلى ما تفيااالا 

 21بااللعتماد لعلى ما تتيمنا أجتاتل الشخصي  وما ت  ا".

وهذا النموذص أح م متوفرًا منذ بدأت أجتاة الجيل ال الل في االنتشار في 

ن وقد توفرت خدماتا في دول الخليل العربي ودخل إلى األردل في ف راير العال

2010. 

للجوال  مال خال  يتن اآلل التواحاال مع انتشااار الجيل ال الل والجيل الرابع 

شرة ويستق ل حورة المتحدث لا            الصورة فيمكال أل يرةل المستخدم حورتا م ا

اتفا وتصااا م انفعاالتا أثناء       لعلى البرف  اآلخر مال خال الكاميرا المدمج  في ه     

 الحديل جاءًا مال المحادث .  ليص م التواحل ش يتًا باالتصال الشخصي الم اشر.

 ويمكال اةتخدام التاتف الجوال فيما يلي:

 .وةيل  إلدارة حلقات الحوار والدردش  والمحادث  مع شخص أو أك ر في أن وقت 

 الوةائب. وةيل  بريدي  لع ركتاب  الرةائل القصيرة والمتعددة 

  .يش ع مجمولع  مال التوايات م ل تأليف الموةيقى أو الرةن أو حل األلغاز 

     نا    يعمل مشاااغا ومساااتق ا خاز ي  إم بي   و مال  MP3ثرنللموةااايقى الرقم

اإلنترنت أو مال أن مكال يوفر هذه الخدم  ويخانتا في ذاكرتا ويشغلتا مع مستوى   

 . تقني  بالصوت المجسن لتشغيل الملفات الموةيقي 

   جتاز اةتق ال لل ل التلفايوني واإلذالعي 

  آل  لتصوير الصورال ابت  أوالمتحرك 

 . جتاز تسجيل للمكالمات واألحاديل الشخصي 

   ي  لترويل السلع والخدمات مال ق ل العديد مال الشركات  إلعانوةيل 

   وةيل  للعاقات العام 

 فردن أو جمالعي مع    بشاااكل  توفير ممارةااا  األلعاا اإللكتروني  لع ر  الجوال

 اآلخريال.
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 .التسو  وشراء وطلب توحيل السلع والخدمات 

    االتصااال باإلنترنت ومواقع المعلومات إذ يساامم بالدخول الى حسااابات  ال نل

ومعرف  ما تن انفاقا ب باقات االلعتماد وحجا تذكرة في القبار أو البائرة أو غرف              

 وري  أو فواتير الكترباء والغاز والمياه في فند  أو رحل  ةياحي  أو دفع مخالفاتا المر

  .المشارك  في اجتمالعات بالصوت والصورة لاماء في العمل أو أحدقاء لعال بعد

 ر ي  معلوماتي 

  .22اةتق ال األفام والفيديو لع ر  الجوال 

 

 (Web Cast    ةادةًا: ال ل الش كي )اإلذالع  لع ر الش ك  العنك وتي  .6

بال ل الش كي    تعريفاGanahl, &  Louisa Ha   (2007)جانتلتقدم لوياا  ها  وريتشارد  

واةتخداماتا  إذ يريال أنا بل ميمول  الصوت والصورة  لع راإلنترنت  وهو لعلى خاف ما تقدما     

المواقع النصي  والجرافيكي   إذ يوفر للمستخدميال إمكاني  إش ال اإلحساس وتجرب  ترفيا حيوي       

ة لل ل الش كي ةواء في مجال القبال غير الربحي أو   وهناك تب يقات لعديد كامل   .

القبال التجارن .  ويمكال اةااتخدام ال ل الشاا كي في مجال التب يقات المعلوماتي  

 23والتدريسي   في التعلن لعال بعد والتدريب والمؤتمرات داخل المؤةس  .

 

با شااال أل E. Book والكتاا االلكتروني -ةاااابعًا : النشااار اإللكتروني  .7

ر اإللكتروني أحاا م حقيق  واقع  ومؤثرة لعلى الحياة ال شااري  ولن يعد النشاار النشاا

اإللكتروني ترفًا زائدًا  وإنما أح م وةيل  تحقق منافسًا شرةًا للنشر الورقي  وشّب        

لقد أحااا م النشااار     جيل جديد مع اةاااتخدام اإلنترنت لعازفًا لعال القراءة الورقي .          

للنشاار التقليدن  فالكتب أحاا حت متاح  لعلى   اإللكتروني لعند ال عض بديًا حقيقيًا

كما أل الصحف والمجات توفر نسخًا إلكتروني     PDFأو  Wordالمواقع ةواء بصيغ    

لعلى مواقعتا  وأح م بنمكال القارئ أل يعود إلى مقال   أو يشترن كتابًا إلكترونيًا أو   

 نترنت.كتابًا مجانيًا أو مقال  مال اإل Uploadأو يحمل  downloadينّال 

           باةاااتخدام تساااير الخبب ةاااريع  نحو إنجاز الكتاا اإللكتروني 

اإلةبوانات المدمج  التي يمكال باةتخدام أجتاة تحميلتا لعلى الحاةب الشخصي        
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تذه             يد مال ال رامل التي تقوم ب عد ناك ال تب  واآلل ه تاز قراءة الك أو الجوال أو ج

وجاس بوك     Microsoft readerوجتاز مايكروةاااوف ريدر      Kindle جتاز  المتم  م ل  

. وال يتوفر بعد جتاز قراءة  Reader Sony وجتاز قراءة الكتب  Glass book reader ريدر  

الكتب العربي  في الساااو  العربي    إذ إل برامجا لن تعرا بعد   وتقود التوقعات         

ةوف يكول بديا لعال       ةنوات قليل   المختلف  إلى أل الكتاا اإللكتروني في غيول 

كتاا المدرةاااي المب ول   ويتوفر اآلل مئات اآلالف مال الكتب اإللكتروني  باللغات ال

ح                  ف  المفتو عات ومصااااادر المعر جام يد م ل ال لعد ل  لعلى مواقع  ف  محم المختل

  وغيرها وك ير منتا مجاني .

                 وهكذا  أحااا حت حااانالع  الب الع  الورقي  متددة  بالعت ار الور

كتروني( لن يؤد إلى نتاي  الور . بل بقي هذا األخير     يًا   فالامال )اإلل  إلعاموةااايبًا   

وةاايب الذاكرة والمعرف  والفال  والعقيدة والساالب . ومال ناحي  أخرى  كما كتب دن 

( فنل "الصااانالع  العالمي  للور  ال تقل وزنًا اليوم لعال          1997لعام )   (DE Biasi) بيازن 

  في العالن خال حاانالع  البائرات". فقد تيااالعف ثاث مرات حجن اةااتتاك الور

تاص ال          هذا اإلن ياد مبرد. حاااحيم أل مجمل  ثاث  لعقود مال الامال  واألمر في ازد

يساااتخدم كركياة للكتاب  إال أل التبر  إلى المسااااائل المتعلق  بالور  كوةااايب         

ي واتصاااالي  لع ر الكتاا  أمر مشااارول جدًا  في ةااايا  تحاليل جمالعي  تدور  إلعام

 24الجديدة.  واالتصال لعامحول وةائل اإل

     والنشااار اإللكتروني يوفر للقااارئ الكتاااا اإللكتروني والصاااحيفاا

 اإللكتروني  بشكل أوةع وقدرة لعلى التصرف بميمونتا والتفالعل معتا.

    إل النشاار لعلى ألعتاا حق   تكييف المنتل حسااب البلب لعلى نبا

ةع   س      إذ تكمال قوة الصحيف  اإللكتروني  مال اختافت  Mass Customizationوا ا بالن

لكل قارئ   ف داًل مال أل يحصل مليول شخص لعلى الصحيف  نفستا يوميًا فسوف         

يتاح لتن الوحول إلى القدر نفسا مال المعلومات   إال أل كل واحد منتن ةيستخدم     

تلل المعلومات ببريق  متفردة وشااخصااي  للغاي    وةااوف يسااتبيع ماييال القراء 

اجاتتن الشاااخصاااي    إل ما ت قى أمام اإلليكتروني  حساااب احتي تصااامين حاااحفتن

 25الصحف كوةيل  قياةي  أيام معدودة. 
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أحااا م للوةااااائل   ي  التقليدي  لع ر اإلنترنت:     لعام.ثامنًا :  الوةااااائل اإل   8

ي  التقليدي  مال الصاااحف والمجات ودور النشااار  والتلفايول  أو اإلذالعات        لعاماإل

اإلنترنت  ألنتا أدركت ضاااخام           ووكاالت األن اء العالمي  والوطني  مواقعتا لعلى         

التحديات والمنافسااا  التي تواجتتا مال النشااار اإللكتروني وال ل اإللكتروني  وكما       

رأى فرانل كيلش أل ما ت قى أمام الصاااحف كوةااايل  قياةاااي  أيام معدودة أمام             

 المنافس  الشرة  للوةائل الجديدة.

كا التحديات    )الجديدة( الرقمي  قد تسااا ب في        لعامإل تأثير وةااااائل اإل  

والتتديدات التي تتعرض الةاااتمرار وجود الصاااحف بالعت ارها وةااايل  مربح  وذات 

 لعامنفوذ. في حيال ليساااات هذه هي المرة األولى في التاريخ تظتر  وةااااائل اإل    

ي     مال منظور  واحد ال تقدم لعامالجديدة تحديا لمسااتق ل الصااحيف  الوةاايل  اإل 

افسااا  الم اشااارة   أو وةاااائل بديل  إلنتاص ونقل الرقمي  فقب المن لعاموةاااائل اإل

الجديدة جاءا مال  لعاماألخ ار   وإنماااا أييا إمكاناااات التاقي   مما يجعل وةائل اإل

الصاااحف التقليدي    متيااامن  إمكانيات جديدة للنشااار. مال جت  أخرى  الصاااحيف   

 كوةااايل  هي مفتوم قدين ؛ وةااايل  اتصاااال جماهيرن  قوي  مع أنماط اةاااتتاك

 لعميق  جدا  ارت بت ارت اطا وثيقا مع منتل ووةيل  تقليدي : ح ر لعلى ور .

وهذا يحدث ألل تحويل الصحيف  والمجل  إلى وةائب إلكتروني  ةيقود إلى     

سنى للصحيف  أل تكول أك ر        ةوف يت شر التقليدن إذ: "  إمكانيات أك ر لن يألفتا الن

ممكال توزيع المجات اإللكتروني  لعمقًا في تناولتا للموضولعات   وةوف يكول مال ال  

أال يملل  -وهنا يمكال الحصااول لعلى مقاالت منفردة بشااكل جائي  –بصااف  يومي  

قارئ مجل  لعالن الكم يوتر الشااخصااي الرغ   في االطال لعلى مقال يرحااد أحدث   

معرف  تفاحااايل  أخ ار تلل الصااانالع  وقت حدوثتا ؟ أال يرغب قراء تلل المجل  في

  أو نظام تشاااغيل قائن لعلى معالل " بينتيوم       PCر شاااخصاااي  أول كم يوت إلعال

Pentuem          لدهشاااا  حينما نجد مجل  ال وةاااات تتحدث مع " وقت ظتوره! وال دال ل

" لعددًا مال قصااص  Timeشاااقيقتتا النيوزويل . وال لعجب حينما تعرض الاااااا " تاين  

موقع " وملخصًا لتا يوميًا لمستخدمي الكم يوتر مال خال    12-8األخ ار الجاري  مال 
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لدى مال        America On Lineأمريكا معل    جدًا ةاااوف يكول  " لعلى اإلنترنت . وقري ًا 

 26يعملول في مجال الصحف والمجات الك ير ليحدثوا لعنا. 
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 اتجاهات االتصال  اإللكتروني الرقمي وتب يقاتا خامسًا: 

يات           لعامبا شاااال أل اإل قّدم لألفراد والمنظمات إمكان جديد ي الرقمي ال

ديدة ألةااالوا حياتتن  ويؤثر فيتا ببر  مختلف    في مجاالت لعديدة وهناك           ج 

مجمولع  مال االجاهات والتب يقات التي تتيمال لعلى أنشاااب  االتصااااال الرقمي        

 الجديد ومال أبرزها ما يلي:

 االهتمامات الشخصي  والخصوحي : -1

يتيم االتصاااال الرقمي لألفراد فرحااا  للتع ير لعال اهتماماتتن الخاحااا    

ابع  رغ اتتن  والتع ير لعال أفكارهن ومشاااالعرهن  والوحاااول إلى المعلومات  ومت

التي تش ع حاجاتتن الشخصي   وإذا كال هذا الجانب يعاز شخصي  الفرد ويش ع          

حاجاتتا المعرفي  والفكري  إال أل هذا الجانب يرت ب أحيانًا بجانب ةااال ي يتم ل                

التي لع ر لعنتا بيل جيت  تمعات جفي غاو الخصااوحااي  واالنبوائي  وتشااظي  الم

 بقولا:

أما إذا انجذا الناس إلى اهتماماتتن الخاحاا  وحدها وانسااح وا مال العالن 

كأل يتصاال رافعو األثقال فقب برافعي أثقال آخريال   ويختار الاتفيول  –األوةااع 

فساااينبون ذلل لعلى خبر انقراض التجارا      –أل يقرأوا حاااحف التفيا وحدها      

أل ينبون لعلى  – Xenophobia–كال لا " رهاا األجانب " هذا والقين المشترك  . ويم

أثر يتم ل في تشاااظي  المجتمعات . والواقع أنني أشااال في إمكاني  حدوث ذلل    

وذلل ألنني ألعتقد أل الناس تريد إحساااةااًا باالنتماء إلى جمالعات لعديدة   بما في  

 ذلل الجمالع  العالمي .  

نب           جا ي  فتو يم ل ال ما غاو الخصاااوحااا مات      وأ ما السااال ي اآلخر لاهت

الشااخصااي  التي توفر فرحاا  لجمع المعلومات لعال الشااخصااي  مما يسااتل غاو      

 الخصوحي .
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ي  األخرى فيما يتعلق ببريق المعلومات        وهي مال بيال المخاوف الرئيسااا

السريع مسأل  افتقاد الخصوحي    إل قدرًا ك يرًا مال المعلومات يتن جمعا بالفعل     

ة  ح  أو إدارات حكومي  . ونحال ال    فيما يختص بكل منا    شركات خا واء مال خال 

 نملل في أحيال ك يرة أن فكرة لعال اةتخدامتا أو لعما إذا كانت دقيق  أم ال.

  Multi Mediaالوةائب المتعددة     -2

أل التعريف الحرفي للمصاابلم هو :  John Hartly ( 2005)يرى جول هارتلي

وةاب ( ةامعيًا وبصاريًا  وهذا يحمل     معالج  وتقدين االتصاال بأك ر مال وةايل  )  

الحقيق  ولكال المصاابلم توةااع وتعقد في االةااتعمال المعاحاار إذ أحاا م اليوم    

ةيلتا تكنولوجيا  الكم يوتر ويتن توظيفا         صال الذن و شكل ك ير لات ستعمل ب ي

باةااتخدام الجرافيل والنص والصااوت والرةاان المتحرك والفيديو . وهذا يشاامل    

الفيديو   والتلفايول الرقمي والكتب اإللكتروني  واإلةبوانات مواقع الويب وألعاا 

 27المدمج  .

في جميع المياديال ال قافي      أحااا حت الوةااااائب المتعددة ذات قوة ك يرة   

يمكال تصاانيف أن نول مال المعلومات والتعليمي  والصاانالعي  والتجاري  وال قافي    

  إلى المجات   إلى حفحات  التي نتلقاها لعلى أنتا وةائب متعددة   مال التلفايول

الجمتور  إلعامالوةاااااائب المتعااددة ذات تااأثير لعلى  اإلنترناات   إلى األفام. و 

واحدا مال أك ر الصااانالعات التي تساااتخدم الوةاااائب  لعالربما يكول اإل وترفيتا.

 المتعددة إلرةال رةائلا إلى الجماهير. 

و أل تكول وةيل  حيل يمكال أل تعلال  باةتخدام وةيل  واحدة   م ل الرادي

باةاااتخدام تقنيات الوةااااائب       لعالرائع  للترويل   لكال  يمكال أل يصااا م  اإل  

المتعددة  أك ر جاذبي  يتن اةاااتق الا بشاااكل أفياااال مال ق ل الجماهير وتكول           

 نتائجا أك ر تأثيرا.

ويمكال ال تكول معلومات المحاضرة التقليدي  غني  جدا إال أنتا حيال تدمل 

و ةتسالعد الفرد في التعلن واالحتفاظ بالك ير مال المعلومات   الصورأو حور الفيدي  

  28..لعلى نحو أك ر فعالي .

 وفييانتا:  تدفق المعلومات-3
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نا لعال مياات اإل      حدي  ند  تدفق          لعاملع نا أل  يد أوضاااح جد اإللكتروني ال

بل وةاااتتعاز             تا  وهذه المياة ةااات قى  حد مياا تا يعت ر أ المعلومات وفييااااان

الجديد ولكال هذا االتجاه يحمل معا         لعامهات الرئيساااا  لإل بالعت ارها أحد االتجا      

 جوانب ةل ي  وكما يقول جاك ألول:

ةناها  أن     ة ق أل در ما يلفت النظر نتيج  لتلل العملي  هو وجود ظاهرة 

قائًا "ال يحدث توالد  J.C. Simonبواةاااب  فيض المعلومات  يكتب  لعامةاااوء اإل

ةل ي . وت يال  مال المعلومات التي  %90دراة  في اليابال أل   المعلومات دونما آثار 

تنتل ال تساااتعمل ال ت  رغن أل الوةااااائل الكفء التي ت  تا متاح   لقد وحاااال           

مجتمعنا إلى نقب  التشااا ع. وهناك ميل إلى العاوف لعال المعلومات بشاااكل لعام.  

ات لعال طريق ال ريد يلقى با في ةااال  إلعان)وبشاااكل مماثل  فنل ما يصااالنا مال 

ئًا لعلى       المتمات مات ال يتلقول شاااي لذيال يتلقول المعلو دول أل يفتم". فتؤالء ا

اإلطا . فأمخاختن محشاااوة ب يانات غير مترابب  وغير متساااق  وغير هادف  ال           

  .29يستبيعول تسجيلتا أو التمكال منتا أو حفظتا في الذاكرة.

 

 :  Virtual communication االتصال االفتراضي-4

ضاااي  تخلق لعالمًا جديدًا يغاير الواقع  ويعبي المرء فرحااا   أشااارنا إلى أل االفترا

جديدة الةتكشاف لعالن جديد وقد تبورت تقنيات الواقع االفتراضي بندماص حواس 

السمع وال صر واللم  والشن معًا  في تجرب  افتراضي  وليعيش المرء كذلل في      

 رض.مجتمعات افتراضي  تتسع مساحتتا لتشمل أفرادًا مال مختلف بقال األ

األخرى التي يجرن اةتخدامتا لتشمل  لعاموتتبور  تكنولوجيات وةائل اإل

حاةااا  الشااان التي يمكال أل تنتقل لعال طريق شااا ك  اإلنترنت مال فرد إلى آخر        

ئل اإل       اليوم  ف حاةاااا  اللم  مع وةااااا ي    لعاميدمل الواقع االفتراضاااي  المرئ

عاا الفيديو التغذي  وتشاامل أل والساامعي  التي تاص الفرد في العالن االفتراضااي. 

صدم  أو االهتااز    المرتدة الحيوي .  ة يل الم ال   يتلقى اللعب في الم اراة ال لعلى 

باإلضااااف  إلى أل أجتاة الكم يوتر تاداد قوتتا     لعندما بتحبن أو يقتل في اللع  .     
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ةائل اإل    ةائب المتعددة مع و الجديدة مما يجعل التجرب  معقدة  لعامفي دمل الو

 30 . وم يرة للغاي

هي أحد النشاطات المتم  التي نتجت لعال :E-commerceالتجارة اإللكتروني   -5

اةتخدام اإلنترنت  وهي مال االتجاهات التي تتعاز يومًا إثر يوم لإلةتام في 

االقتصاد العالمي  وتوفر لل ائع والمستتلل خدم  مريح  وةريع  واقتصادي  

 نس يًا.

وشراء الِسلع     ر اإلنترنت حركات بيعوالتجارة اإللكتروني  هي نظام ي تيم لع

تدلعن           يد   والخدمات والمعلومات  كما ي تيم أييااااا الحركات اإللكتروني  التي  تول

العوائد م ل لعمليات تعايا البلب لعلى تلل السااِالع والخدمات والمعلومات  حيل            

التجارة اإللكتروني  ت تيم لع ر اإلنترنت لعمليات دلعن الم يعات وخدم  العماء.           إل

يا ال ائعول            يمكالو ي  بساااو  إلكتروني يتواحاااال ف جارة اإللكترون يا الت تشااا 

أو محات( والوةااباء )السااماةاارة( والمشااترول  وت قد م فيا  )موردول  أو شااركات 

افتراضاااياا  أو رقمياا   كمااا ياا دَفع ثمنتااا         المنتجااات والخاادمااات في حااايغاا           

 بالنقوداإللكتروني  .

معلومات لعال الشركات  (E-commerce) وتشمل التجارة اإللكتروني 

المعلومات و فيتا الخاح   ولعروض منتجاتتا  إضاف  إلى خبب ال يع والترويل

 السياحي  التي ت ؤمال األدل  السياحي  والحجوزات الفندقي  والسياحي  والبيرال    

 التسو و.  وخدمات األلعمال الصغيرة(stock quotes) إضاف  إلى أةعار األةتن

) shopping(ويقوالتس) marketing( 31. اإللكتروني  

تتوافر اآلل معلومات مفصااال  لعال كل منتل تقري ًا   وهي المعلومات التي 

يمكال تحميلتا مال مواقع المنتجيال لعلى الشاا ك  .وأحاا م بنمكانل اآلل الحصااول  

شخاص يعملول في المتن  ذاتتا التي تعمل أنت فيتا      شارات مفيدة مال أ ةت لعلى ا

جتول تحديات تشااا ا التحديات التي تواجتتا أنت   وحتى لو            أو أولئل الذيال يوا  

ي  )              يارة المواقع اإللكترون لل لعال طريق ز يال   وذ نل آالف األم عدول لع كانوا ي 

المنتديات اإللكتروني  ( لتؤالء األشاااخاص .تساااتبيع كدلل أل تع ر لعلى بائع في 
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كانت احتياجاتل بلد آخر يتمكال مال إلعبائل ةااعرًا أفياال للساالع  ذاتتا . أما إذا   

ها   وبحسااااب               يد جات التي تر لل المنت جًا يصاااّنع  جد منت نل أل ت ك يرة   فيمك

 32المواحفات التي تحددها لا .

 :هما وي مكال تقسين نشاطات التجارة اإللكتروني  إلى قسميال رئيسيال

  (Business-to-Consumer) األفرادتجارة إلكتروني  مال الشركات إلى المستتلل    .1

شار إليتا  صبلم    وي  صارا بالم شركات  B2C اخت   وهي تم ِّل الت ادل التجارن بيال ال

  .والمستتلكيال مال جت  أخرى مال جت 

وي شاااار   (Business-to-Business) تجارة إلكتروني  مال الشاااركات إلى الشاااركات .2

؛ وهي تم ِّل الت ادل التجارن اإللكتروني بيال شااارك       B2B اختصااااارا بالرما  إليتا 

  .وأخرى

العديد مال الماايا التي يمكال أل تسااتفيد منتا الشااركات  جارة اإللكتروني تقدِّم الت

  :بشكل ك ير  ومنتا

 تسويق أك ر فعالي   وأرباح أك ر 

 الشاااركات اةاااتخدام لعدد ك ير مال تخفيض مصااااريف الشاااركات. وال تحتاص 

 الموظفيال وال اإلنفا  الك ير لعلى األمور الترويجي .

 لي  م اشرة  مع الشركات والابائال توفِّر اإلنترنت اتصاالت تفالع 

بشاااكل دائن    (e-market) توفير الوقت والجتد: ت فَتم األةاااوا  اإللكتروني      

اليوم ودول أن لعبل (  وال يحتاص الابائال للسفر أو االنتظار في طابور لشراء  )طيل 

 معيال  كما لي  لعليتن نقل هذا المنتل إلى ال يت.  منتل

جااارة اإللكترونياا  الابااائال بااالمعلومااات  حرياا  االختيااار: تاوِّد الت 

. ويتن كل ذلل بدول أن ومقارن  بيال أةااعارها وخصااائصااتا لعال المنتجات الكامل 

  .ضغوط مال ال الع 

 خفض األةاااعار: التساااو  لعلى اإلنترنت يوفر الك ير مال التكاليف 

  .الم نَفق  في التسو  العادن
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ي السااو  الموجودة ف نيل رضااا المسااتخدم:   مما يتيم للشااركات  

ةتفادة مال هذه المياات لإلجاب  لعال   اإللكتروني سرلع         اال سارات الابائال ب ةتف ا

 33  .مما يوفِّر خدمات أفيل للابائال ويستحوذ لعلى رضاهن

ل :       -6 ف  ال دي حا نات   ) الصااا مدو يات     -ال تد ي       ––المن كاالت االخ ار الو

 (  اإللكتروني 

ك  لع ر المدونات والمنتديات وفرت  شااا ك  اإلنترنت لمساااتخدميتا المشاااار          

والمجمولعات ال ريدي  وبناء كيانات حاااحافي  جديدة منافسااا  ومغايرة للصاااحاف  

شره وقت   التقليدي  تتميا بالحري  والتنول  والفوري  في متابع  الخ ر وتغبيتا ون

حدوثا. مع  قدرة القراء لعلى المشارك  والتعليق لعلى األخ ار واآلراء وتكلفتتا قليل  

تقارل بتكاليف بالصاااحاف  المب ولع  م ل إياف  ولعمول والن أ وخ رني وأن اء إذ ال

صحاف  المب ولع  لعالميًا  أهمي         شرنا لعرفت ال ةا نيوز وغيرها. وكما أ ةرايا وجرا

الصحاف  اإللكتروني  وأح م لتا نسخ إلكتروني  لعلى ش ك  اإلنترنت بعد أل برزت     

إلى إغا  بعض الصااحف أو أل تقوم تحديات حقيقي  للصااحاف  المب ولع  وقادت 

 بتخفيض لعدد المب ول منتا  أو تقليص لعدد أيام ط العتتا. 

 ححاف  شع ي  بديل : Blogsالمدونات  .أ

مأخوذة مال اللغ  اإلنجلياي  فتي مكون  مال كلمتيال ويب          weblogكلم  )ي لوغ(  

(web  ( وكشير إلى شتكة  اإلنترنت ولوغ )log  ،وكع ي سجً  أو دفترًا ) ليكون مع اها

أن  Blogوأحاا حت تعرف اختصااارًا باااااا    نترنتسببجً   لتدوي  الم حتات على اإل 

  المدون  بالعربي .

ن  إذل       مدو كا      فال مال يا  كاره       هي موقع إلكتروني  يقوم ف ئا وأف يل آرا بتساااج

ومشااااالعره وماحظاتا وانتقاداتا وابدالعاتا ونقل أخ ار مجتمعا والتواحاااال مع             

ما يرغب مال مقاالت وأشااارط  الفيديو          لنترنت   اآلخريال لع ر شااا ك  اإل   ينشااار 

   المدون والرةااومات والموةاايقى وغيرها مال المواد التي يرى أنتا مفيدة. ولعلى  

مداخل    نازلي حيل يتن لعرض أحدث المداخل في          المدون   يتن لعرض  بترتيب ت
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بدأ الناس بناء               المدونات  الجاء العلون وجميع المداخل القديم  تعرض تحتتا  و 

 ال ابت . HTMLبدال مال إنشاء مواقع ثابت  تقوم لعلى حفحات 

 ال ابت . HTMLمقارن  بموقع ثابت لعلى أةاس حفحات    المدون مال الستل إنشاء    

وتمتلل المدون   مياة الساااماح للقراء المشاااارك  وإرةاااال وجتات نظرهن حول          

ةيل  لتفا      شر فيتا. مما يوفر و شكل تعليقات لعلى ما ي ن  لعل القراء معالمدون  في 

 34الكاتب.

المدونات هي ب ساااااط  "ةاااجات       ألEnrique de Argaez  يرى انريل دن أرجيا  

الشااا ك  "   التي  أّلفتا الناس الذيال يريدول التعليق لعلى الموضاااولعات المرت ب   

ةال األخ ار والمعلومات ووجتات النظر لع ر     ح   ويرغ ول في إر باهتماماتتن الخا

 35غرار اليوميات.ش ك  اإلنترنت   لعلى 

وقد ازدادت شااع ي  المدون  بشااكل هائل منذ أول ظتور لتا في الشاا ك    

لعام   حامي  وجدت لت قى وهي           2000في  ن  تكنولوجيا  اقت مدو . ويمكال العت ار ال

جاء مال العملي  التي بدأت مع شااا ك  اإلنترنت في تغيير وةااااائل االتصاااااالت         

 العالمي . 

مال الفئات المتمشاااا  التع ير لعال  وبفياااال المدون  أحااا م بنمكال ك ير      

آرائتا  كما أل انتشارها بيال الش اا يوفر مساح  تعاز ثقاف  الحوار واحترام الرأن    

و أل هذه المساحات الشخصي  لعلى اإلنترنت وال أةعدت العديديال ولك  يتداآلخر  

عالن ألرائتن       مال ال كارهن وإةااا عد ك ير م      ممال مكنتتن مال طرح أف لم كسببب

( خطرا كتيرا قد يساعد  blogsر الديموقراطية والتي رأت في التلوغز )الحكومات غي

حااا م اإلنترنت على التواصبببل والحوار وال يد وهو ما كخشببباا هعا الحكومات ، ف 

ةاا يًا لنقد   بانتشاااره الواةااع وةااتول  النشاار با مقارن  بالدوريات المب ولع     

 .قراطي األوضال السياةي  والمبال   بمايد مال الحري  والديمو

ي  هو موقع         ها شاااع  نات وأك ر مدو وأول موقع في الظتور بيال مواقع ال

مدول(  يب اآللي التي          bloggerبلوجر )ال ن  الو مدو نا   أداة نشااار  ل جا . وهو يوفرم

. وهناك   FTPات ترةااال اليا التحدي ات إلى الموقع لعال طريق بروتوكول نقل الملف

http://www.blogger.com/start
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نات هو موقع              مدو ي  أخرى إلنشاااااء ال جان م  م   وهو ممول مال  blogSomeخد

 World Press .36الصحاف  العالمي 

 يسمم بشكل ك ير ليصل اليوم إلى لعشرات الماييال.     المدوناتازداد لعدد 

هذا الع ور لعلى مدون  خاحاااا      للمدونات فقب    محرك ال حل الذن أنشااااأه جوجل   

  يتن  Technoratiبالموضاااول المفيااال لديل. وفقا لمدون  بحل وقياس شااارك   

 مدون  جديدة في كل يوم   أو حوالي مدون  واحدة كل ثاث ثوال.  23000إنشاء 

اه الذن ال مفر منا الذن تغذيا اإلنترنت وهو  : كل مدون  تييف إلى االتج

إضفاء البابع الديمقراطي لعلى السلب  والرأن العام. فالمدون  هي أحدث أداة 

التي تجعل مال الصعب لعلى الشركات والمؤةسات األخرى السيبرة وإماء 

 37جديدة والناس األذكياء  يتكيفول معا. إلعامرةائلتن. بعا ت اغ وةائل 

 

 مدوناتأنوال ال

تختلف أنوال المدونات في ميمونتا فتي أو شخصي  أو أدبي  وإما ةياةي  

سبببهلة   أوفني  أولعلمي  أوإخ اري  أو ديني  إلى غير ذلل مال التصااانيفات  وهي            

االسببتخدام ومجانية التسببجيل، فه ال  ك ير م  التصبباميم الجاهزة والتي يمك  ا  

 38 استخدامه.

تيااامتا شااا ك  اإلنترنت   ال يكاد   مليول مدون   37وضااامال ما يايد لعال    

يل تقدير لعال     صيب المدونات العربي  يايد في أف شئ أغل تا   40ن ألف مدون    أن

 إال أل تأثير هذه المدونات وشاااترتتا قد فاقت التوقعات وباتت               م2006في لعام  

تم ل حاادالعا للحكومات العربي  التي تخشااى بشاادة أل يمتلل المواطنيال وةااائل 

ممارةاااات غير القانوني  والاديمقراطي  التي تسااان نتل هذه تتيم لتن فيااام ال

شكل لعام   إال أنتا قد   الحكومات. فعلى الرغن مال حداث  ظتور المدونات العربي  ب

أحااا حت أداة فعال  أجاد المدونول العرا اةاااتخدامتا في التع ير لعال همومتن            

  39وهموم مجتمعاتتن بما فيتا همومتن الشخصي  أو العام  .

 لصحف ووكاالت األن اء اإللكتروني  :ا -ا 

http://www.blogsome.com/
http://www.technorati.com/
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مع االنتشار السريع لش ك  اإلنترنت أضحت الصحاف  اإللكتروني  مال أشد        

التقليدن. مما حدا بالصاااحاف  التقليدي  ووكاالت األن اء إنشااااء   لعاممنافساااي اإل

مواقع إلكتروني  لتا واليوم ال نكاد نجد حاااحيف  ورقي  واحدة أو وكال  أن اء لي              

وقع إلكتروني . ومال ثن فنل هذا االتجاه ةاايتعاز يومًا إثر يوم  وةااوف يؤثر  لتا م

 لعلى الصحاف  الورقي  بشكل ك ير. 

وخال السااانوات الخم  األخيرة شاااتااد الوطال العربي ظتور ك ير مال   

ي  اإلخ اري  والتي وحفت نفستا بالوكاالت اإلخ اري  أو بالصحف أو    لعامالمواقع اإل

سمات فتي تقدم    لعامتذه المواقع اإلالمجات والمتت ع ل سن بنف  ال ي  يجدها تت

األخ ار والتحليات والمقاالت وتوفر التفالعل للقراء ومال بينتا إياف أول حاااحيف         

لعربي  إلكتروني  وحاااحيف  الديوال الكويتي  الصاااحيف  االقتصاااادي  اإللكتروني    

ك  اإل   ي    والموقع الع  لعاموديوال العرا والمحيب شااا  جد أل    العرب باا  ون ربي 

هناك ك ير مال الوكاالت اإلخ اري  ذات الصاا غ  الصااحافي  الشااع ي   م ل المواقع  

العربي  لعّمول ووكال  جراةااا نيوز وأن اء ةاارايا   باإلضاااف  إلى مواقع الفيااائيات  

تا                 ي  بب عت ها مال المواقع األجن  نت وغير ي   نت والعرب ي  م ل الجايرة  العرب

  وغيرها . والدوتش  فيلا األلماني  BBCي بي ةي وال  CNNالعربي  م ل 

تتمتع الصاااحاف  اإللكتروني  بمرون  أك ر مقارن  بالصاااحاف  التقليدي                  

سمول والمرئي"        صحافي كالنص المكتوا والم شكال اإلنتاص ال لكونتا تجمع بيال أ

يقول األةتاذ لورين  ماير رئي  قسن الصحاف  اإللكتروني  بجامع  دارمشتات:      

مخاوف مال اختفاء الصحاف  التقليدي  لكول فئ  لعريي  مال الش اا أح حت      هناك

 40تستمد معلوماتتا اإلخ اري  مال المواقع اإللكتروني  للجرائد والمجات. 

 : التواحل االجتمالعي/ الش كات االجتمالعي -8

لع ر مجمولع  مال االةاليب والتقنيات )تقني    تشكل اإلنترنت حلق  وحل اجتمالعي   

يد   نت م ل           E-mail)اإللكتروني ال ر تاتف لع ر االنتر مات ال خد  ,Skype, Vonage .و

ViaTalk لع ر المجمولعات اإلخ اري   أو تقني  المحادث  والمدونات واالةاااتجابات               و

 / يوتيوا. facebookالتواحاااال االجتمالعي لع رالشااا كات االجتمالعي  /       التفالعلي .  

ش كات االجتمالعي         شار ال ةتمت األدوات التفالعلي  المتاح  في اإلنترنت في انت وأ

http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
http://en.wikipedia.org/wiki/Vonage
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ViaTalk&action=edit
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لعازت مواقع االتصااااالت التاتفي  لع ر اإلنترنت ومواقع الفيديو التواحااال  وكذلل 

االجتمالعي داخل المجتمعات. ونذكر مال بينتا لعلى ةااا يل الم ال: موقع يوتوا           

وفيسااا وك وةاااكايب. إذ يك ر اإلق ال بالدرج  األولى لعلى هذه المواقع مال ق ل           

ترنت  ويشاااااهدول   معلومات جديدة في اإلن    الشااا اا ألنتن يتتمول بال حل لعال    

 ملفات الفيديو التي تحتون لعلى مسلسات تلفايوني  أو أفامتن المفيل . 

ش كات االجتمالعي        شاء ال ش ك  اإلنترنت دورًا اجتمالعيًا متمًا في إن وتلعب 

التي تقوم بتوثيق العاقات اإلنساني  بأشكالتا المختلف   وتتم ل أشكال التواحل     

 االجتمالعي فيما يلي :

 نت حلق  وحل قربت المسافات بيال المتاجريال وأوطانتن اإلنتر -أ

لقد أضاااحت بعض المواقع اإللكتروني  م ل  فيسااا وك وةاااكايب أو موقع 

يوتوا وتويتر  مكانا للترفيا والتعارف  بيد أنتا تم ل للجاليات العربي  المقيم                

وةااايل  للتواحاااال مع األقارا وتوطيد الروابب مع األحاااادقاء الذيال         في المتجر

في العالن  2.0عيشاااول في أماكال بعيدة  وذلل في ضاااوء انتشاااار متنام  للويب  ي

 41 العربي واتسال اةتخدام الش كات االجتمالعي  في دولا.

 

 مجتمعات اإلنترنت للقاء األحدقاء والتعارف ومكال للتسلي :  -ا 

ظاهرة             لت إلى  تا تحو ج  أن نت إلى در ازداد اإلق ال لعلى مجتمعات اإلنتر

شاركيال جدد يرغ ول دخول    ةائدة في   ستقبب كل يوم م معظن بقال العالن  وت

ستخدم اإلنترنت           ةاح  تفالعلي  ي حل فيتا م ضحى  حدقاء أ ضي لأل مجتمع افترا

لعال أحاادقائا القدامى أو التعرف لعلى أحاادقاء في مجتمعات اإلنترنت والمشااارك   

 ك .في مجتمعات افتراضي  تجمع في العادة بيال أفراد لتن اهتمامات مشتر

 اإلنترنت وةيل  لعصري  للع ور لعلى الاوص  / الاوج  : -ص  

انتشااارت في اآلونا  األخيرة ظااهرة الاواص لعال طريق اإلنترنات       

فالشااا اا يجدول في هذا الاواص تخبيًا للتقاليد والعوائق االجتمالعي  التي تحول            
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ن دول دول لقاء الشاا والفتاة  وهي فرح  جديدة الختيار شريل حياتتن بأنفست     

وأحا م اآلل ماييال مال األشاخاص في كل مكال حول العالن   أن تدخل مال األهل  

يعتمدول لعلى اإلنترنت إليجاد شااريل حياتتن . وحسااب دراةاا  قامت بتا جامع    

مال األشااخاص الذيال يلتقول في العالن االفتراضااي يختارول  %80بات اإلنجلياي   

  42في النتاي  أل يلتقيا في العالن الواقعي.

 :education). -(E اإللكتروني  تعلينال-9

لذن   ْحدث   التعلين اإللكتروني هو التعلن ا يا. هو الجيل        َي كاة الكترون في بيئ  محا

ها اليوم. مع التعلين اإللكتروني   تبويرالقادم مال أةااااليب التدري  التي يجرن     

 تجرب  يمكال للمساااتخدم أل ياص نفساااا في بيئ  ثاثي  األبعاد لمايد مال تعايا        

التعلن. وفو  ذلل   يمكال القيام بالتعلن اإللكتروني في أن مكال وزمال طالما أل        

بأنا ذاتي وبيئتا     االلكترونيويمتازالتعلن  المساااتخدم لديا المعدات المناةااا  .         

تفالعلي  مع انخفاض التكاليف وةاااع  أك ر مائم  للتعلن  الساااتل ويتن تعديلا            

 .وتحدي ا بستول 

 : لكترونيأحناف التعلن اإل

نات لعلى اإلنترنت            1 يا لعد ب نات التعلين اإللكتروني : وجود قوا يا لعدة ب قا  .

هي شاااكاال مال أشاااكااال التعلن اإللكتروني التي تساااتخاادم اليوم. إذ يمكال                         

تلمستخدميال تصفم مواضيع مختلف  لل حل لعال إجاب  أو تفسير لمختلف المسائل 

 .التي تعترضتن

نت      2 لدلعن الم اشااارلعلى اإلنتر لد .ا كل أك ر     : ا نت هو شااا لعن لع ر اإلنتر

تفالعلي  للتعلن ألنا يوفر للمساااتخدم فرحااا  للتفالعل مع أناس حقيقييال لعندما           

. أنظمِ  الدلعِن هذه كال هو أو هي ت حل لعال تفسااير أو إجاب  لعلى هذه المشااكل  

لعلى اإلنترنِت ي مكال  َأْل َتك وَل لعلى شااكل غرِف دردشاا   منتديات  بريد إلكتروني  

  وغيرها.   وتب يقات التراةل الفورنات  نإلعالوحات 
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يب غير تاامني   3 تدر يب الا َتوافقي    .  تدر هو مايل مال  / الا َتوافقي: ال

 بالتدريب الا َتوافقِي  َيتعّلن الشااكليال السااابقيال مال أشااكال التعلن اإللكتروني    

ل   ى ذلولعاوة لعل. قرص التخايالاإلنترنِت َأو وحداِت  ةتناد إلى ش ك   الباَا باال

يمكال للباا أيياااا التفالعل مع غيرهن مال الباا أو المعلميال مال خال ال ريد    

لعلى شااا كاا    لعالاإللكتروني   ومجمولعااات النقاااش لع ر اإلنترناات ولوحااات اإل 

 اإلنترنت. 

طريقاا  فورياا  ِماْل الَتَعّلن         . التاادريااب المتاامال: التاادريااب المتاامال             4

اامنًا يكول لتدريب مت. المعلميال والباالمدربيال اإللكترونِي بالتفالعِل الحيِّ بيال ا

هذا النول         لعل الحي بيال المعلميال والباا. ويسااامى  فا قت الحقيقي والت مع الو

وهو أقرا في أةااالوبا إلى محّدد.  َيِجب  َأْل َيّتصااالوا في وقت متاامنًا ألل الباا

ةي  لعلى غرار تعلن الباا أل يرفعوا أيديتن اإللكترو    ني    ولعرض الفصول الدرا

 43. الس ورة المشترك وتتفالعل بعيتا مع بعض

ةااايوفر التعلين اإللكتروني إمكانيات لعديدة لألفراد والمدارس والجامعات        

 وتستن في العملي  التعليمي  مال لعدة جوانب:

والدروس التفالعلي   إضاااف   م ل المحاضاارات  توفيرالمصااادر التعليمي  -

لدراةاااي  في      وتوفير االمتحانات    لمدارس والجامعات    ا إلى ملخصااااات المناهل ا

  .onlineاالمتحانات لعلى الخب الم اشر 

وتوفر تكنولوجيا االتصااال الرقمي بالعت ارها مايجًا مال ال رامل   وأجتاة  -

الكم يوتر الشخصي    وجيل جديد مال األجتاة الرقمي  وش ك  اإلنترنت إمكانيات     

 في المدارس والجامعات وذلل باِـ :ك يرة لتعايا ال يئ  التعليمي  باةتخدامتا 

يادة                  .أ ما في ذلل ز قدرة لعلى تحفيا البل     ب تا ال لدي جديدة  ئ  تعليمي   خلق بي

 فاارص الااوحاااااول إلااى الاا ااراماال الااتااربااوياا  الااتااي تااائاان األفااراد.               

ئل         مدرةااايال لعال طريق توفير التبوير المتني والوةااااا ي  ال ا. تحسااايال نولع

ءة لعالي  م ل اةاااتخدامتن لجتاز لعرض       التعليمي  التي يحتاجونتا للتدري  بكفا     

 والتواتف الجوال . واةتخدام اللوح الذكي data showال يانات 
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مدارس مال العمل  بكفاءة مال خال اةاااتخدام نظن المعلومات التي            .ا تمكيال ال

 تدلعن المساءل  والتحسيال المستمر للعملي  ا لتعليمي .

 ئتن واألنشاااب  المدرةاااي  . د. زيادة ولعي الوالديال ومشااااركتتما في تعلين أبنا .ص

 ها. ةد الفجوة الرقمي  وخلق الفرص التعليمي  الجديدة .

عاااول منظماا  التكعرف (:  E-government)   خاادمااات الحكومياا  اإللكترونياا  -10

الحكوم  اإللكتروني  بأنتا:  اةاااتخدام       (  OECD) والتنمي  في المجال االقتصااااادن  

 حكوماتللوحاااول إلى  اإلنترنتتكنولوجيا المعلومات واالتصااااالت وخصاااوحاااًا   

  ".أفيل

باةاااتخدام     الحكومات حديث كتت اا     إدارن  نتام   والحكوم  اإللكتروني :  

 لتسااتيل االجراءات وتوفيرها للناس وذلل واإلنترنت الشاا ك  العنك وتي  العالمي 

ربب مؤةااساااتتا بعيااتا ب عض  وربب مختلف خدماتتا بالمؤةااسااات الخاحاا    ب

والجمتور لعمومااًا  ووضاااع المعلوماا  في متناااول األفراد  وذلاال لخلق لعاقاا      

لتقدين معلومات وخدمات  داءوالشفافي  تتصف بالسرلع  والدق  لارتقاء بجودة األ   

 ".للمواطنيال الحكوم 

وياداد الولعي بالتوجا نحو تقدين الخدمات الحكومي  إلكترونيًا لما لتا مال           

 والجتد.إيجابيات لعلى األداء وةرلع  اإلنجاز ودقتا وتوفير الوقت 

 :الحكوم  االلكتروني  بصورة رئيسي  إلى النماذص التالي  خدماتتنقسن 

)الفرد م  الجمهور( والعمياال  الحكوماا المت ااادلاا  بيال  الخاادمااات .1

 ( G2Cواختصارًا كعرف ب )

)الشببركات والمسسببسببات واأللعمال  الحكوم المت ادل  بيال  الخدمات .2

 ( G2Bالتجارية( وكعرف اختصارًا ب )

بيال بعياااتا ال عض  الحكوم ت المت ادل  بيال مؤةاااساااا الخدمات .3

 ( G2G)وتعرف ا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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وأما  (. G2E)وموظفيتا وتعرف ا   الحكوم  المت ادل  بيال    الخدمات   .4

ةائل المتعددة للمعرف  إلعباء     الخدماتفي مجال تقدين  ستبيع الو اإللكتروني  ت

وال حل لعنتا والوحاااول إليتا ومال      خدمات  مال الفعالي  لعلى طريق  شااارح      الك ير

 :معرفيًا كالتالي الخدماتالممكال أل يتن تقدين 

 معرف  ط يع  اإلجراءات المرت ب  بالخدم   وفائدتتا وأهدافتا . 

 مال هو المسؤول لعال تقدين هذه الخدم  والوقت الازم للحصول لعليتا . 

  ني  والوثائق المبلوب  مال المواطالااللكترو الخدماتموقع تقدين . 

 44. معرف  الرةوم الواج   لعلى المواطال لتقدين هذه الخدمات إليا  

 الخدمات الفوري  للمعلومات:  -11

ما يتعلق األمر             ي  للمتلقيال ةاااواء  مات الفور خد قدين ال جاه نحو ت ةااايتعاز االت

يسي  الةتق ال   باألخ ار أو المعلومات  وةيكول جتاز التاتف / الجوال المنص  الرئ  

 هذه المعلومات الفوري  باإلضاف  إلى اإلنترنت.

وتشااكل الفوري  واالةااتجاب  والحيااور االجتمالعي  للتفالعل لع ر قنوات الوةااائل   

الجديدة نولعيًا وماديًا تجرب  مختلف  لعال تلل التي كانت ممكن  لع ر قنوات وةائل  

  45. لعاماإل

 ك  األخ ار   وخدم  الرةائل وتتم ل خدم  التقدين الفورن لألخ ار لعلى ش

 .RSSاإلخ اري  لعلى التاتف الجوال والخدم  الفوري   smsالقصيرة 

هي لع ارة لعال وةااايل  ةاااتل  تمكنل مال الحصاااول لعلى آخر    RSSخدم  

األخ ار فور ورودها لعلى مواقعل المفيااال  لعلى شااا ك  اإلنترنت. ف داًل مال فتم        

تخبرك بما   RSS  فنل خدم     حااافحات المواقع وال حل لعال المواضااايع الجديدة       

 يستجد مال أخ ار ومواضيع لعلى تلل المواقع فور نشرها.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9
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وتقوم ك ير مال الصحف والمحبات الفيائي  اإلخ اري  بتقدين خدم        

للتواتف الجوال  وم ل الخدم  التي تقدمتا جريدة الدةتور  smsالرةائل القصيرة 

 .BBCبي ةي األدرني  وقناة الجايرة وقناة العربي  وبي 

 المصادر المفتوح :  -12

     global public goodيعت ر الوحاااول إلى المعلومات مال المصاااالم العام  الدولي   

حيل تصااا م المعلومات متاح  لعالميا لصاااالم حاجات المجتمع التعليمي  وال قافي  

وتوفر هذه المياات فرحاااا  إتاح  المعلومات لجميع     واالقتصااااادي  واالجتمالعي  .    

تشااااارك في المعرف  واالنتفال بتا. وفتم المصااااادر أم غلقتا مال  أك ر       الناس لل 

الموضولعات إثارة للجدل بيال أنصار المصادر المغلق  وأنصار المصادر المفتوح          

أنصاااار األولى يدافعول لعال أةااارارهن المتني  ولعال حق الم رمجيال االنتفال ماديًا 

نتا ليساات ضااد االنتفال  مال حصاايل  لعملتن  ويحتل أنصااار المصااادر المفتوح  بأ 

المادن  فتناك العديد مال الشركات التي حققت ربحًا العتمادًا لعلى العمل بالمصادر   

 الشتيرة. Red Hatالمفتوح  م ل شرك  ريد هات 

 

 الخاتم  :

اإللكتروني الرقمي  لعامإل التواحااال الذن أحااا م ميسااارا بيال األفراد لع ر اإل 

والساااياةاااي   وهذا ةااايؤدن إلى تفالعل ةااايقود إلى مايد مال الحري  االجتمالعي  

وةايكول لمجمولع    الجماهير وي فّعل  دورها في التأثير لعلى مناشاب الحياة العام  

التقليدن وتستن في تشكيل حورة      لعامالتي ةتؤثر لعلى اإل  المتم  مال العناحر 

 الجديد ومستق لا وتتم ل فيما يلي : لعاماإل

  جميعًا   وحري  االختيار المتاح  مصاااادر المعرف  المفتوح   متم  لل شاااري 1.

اآلل تجعل فيياااال المعلومات لع ر اإلنترنت  لع ئا ثقيا مال حيل قرار ما يمكال أل 

 يختار اإلنسال وما يمكال أل ي تمل . 

            ةاااتقود إمكانيات التواحاااال التفالعلي األشاااخاص العادييال إلى تفعيل

ري  ك يرة   مما ةيكول  دورهن بنقلتن لألخ ار اإللكتروني  والتع ير لعال آرائتن بح
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لا التأثير لعلى الوةااائل االتصااالي  اإلخ اري  قائم    وةاايكول لألن اء اإللكتروني   

دورا أك ر في نقل األخ ار وتفالعل الناس معتا . ةاااوف تؤدن األخ ار والمعلومات           

المتاح  إلى زيادة الولعي لعلى مسااتوى لعالمي في قيااايا لعالمي  وخصااوحااا تلل   

 والكوارث والحروا مما يقود إلى خلق رأن لعام دولي . المرت ب  بال يئ 

  ةيص م لمستخدمي اإلنترنت العادييال دورهن في نشر األخ ار وخصوحا

الرةااامي  والمدونات هي خير م ال لعلى ذلل        لعامتلل التي تخفيتا وةاااائل اإل    

 مباإلضاااااف  إلى المواقع اإلخ اري  اإللكتروني  التي نمت نموًا ك يرًا خال األلعوا        

 ال اث  األخيرة مما ةيعاز الصحاف  الشع ي  ال ديل  .

  ةااايوفر الكتاا اإللكتروني نقل  نولعي  في حجن المعلومات التي تقدمتا

 وفي تخبي حواجا الرقاب  التقليدي   .

          إل حري  الشاااعوا وحري  اختيار فكرها  ال يحققتا تدفق المعلومات   إذا

ى ال يمكال التعويل لعلى نظام لعالمي جديد لن يكال هناك توازل فيتا   وبع ارة أخر

مات             لل المعلو لعالن غني يمت ي  بيال  ظل وجود  فجوة رقم فا    في  منفتم اآل

 وتقنياتتا وأدواتتا  ولعالن فقير محروم منتا .

  إل التوجا نحو االندماص بيال مؤةااسااات االتصااال اإللكتروني ةاايقود إلى

ي  الحري  مال حيل نولعي    نول مال السااايبرة لعلى المعلومات مما يؤثر لعلى قيااا    

 المعلومات التي تصلنا .

         اقتحام المواقع بتدف التجسااا  لعلى الدول والشاااركات المنافساااا  مع

اإلرهاا اإللكتروني والتنصت لعلى رةائل ال ريد اإللكتروني والوحول إلى األةرار     

ةت قى مال أهن المخاطر التي تواجا مستخدمي            شخصي  وانتتاك الخصوحي   ال

 اإلنترنت . 

  ةااوف تتيم تقنيات االتصااال الرقمي اختيارات لعديدة  وحري  ال م يل لتا

  -كوةااايل  جماهيري      -في اةاااتق ال المعلومات وتداولتا  أال تقدم الفيااااائيات        

م اال واضاااحا لعلى ذلل؟ . لعلى      -وةااايل  للنخ   في الوطال العربي     -واإلنترنت  

ةي     ةيا أو غيرها لعال طريق  الرغن مال أنا في  لعالن اإلنترنت يمكال حجب مواقع 

   وأما الفيائيات فموضولعتا أمر آخر   فحج تا لي  ةتًا .Proxyال ر وكسي 
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   إل التحديات التي تواجا الوةااائل المب ولع  هي تحديات حقيقي  ةااتؤثر

لعلى حاانالع  الصااحاف  المب ولع  والكتاا المب ول بحيل تتجا شاايئًا فشاايئًا نحو  

 النشر اإللكتروني.

 دم  ةاايكول التاتف الجوال أهن  منصاا  اتصااالي  مع   خال الساانوات القا

 إمكانياتا التفالعلي  ووتوفره بيال أيدن الناس .

       ةااايتن التوةاااع في توظيف االتصااااال اإللكتروني التفالعلي في مجاالت

 التعلين والتجارة والحكوم  اإللكتروني  .

          ةااايوفر الكتاا اإللكتروني نقل  نولعي  في حجن المعلومات التي تقدمتا

 تخبي حواجا الرقاب  التقليدي   . وفي

           ةاااوف تعمل الحكومات لعلى زيادة السااايبرة ببر  فني  وقانوني  لعلى

 اإللكتروني  مما يحد مال حري  الرأن وغاو الخصوحي  . لعاماإل
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 الفصل ال اني
 

 الجديد:السلب  النالعم  في بيئ  العولم  لعاماإل
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 الفصل ال اني

 الجديد : لعاماإل

 السلب  النالعم  في بيئ  العولم 
 المدخل :أواًل : 

 

ق ل نصااف قرل كال موضااول نظام لعالمي جديد لتدفق المعلومات   

مال أك ر الموضااولعات ةااخون  وإثارة للنقاش   وكال يشااكل بالنساا   لدول   

أجندة  اليونساااكو    العالن ال الل قلقًا وهمًا ليصااا م بعد ذلل لعلى أولويات          

وفي ذلاال الوقاات كااال العرا يتلمساااول ةااا ًا للخروص مال أزماا  التبور   

قدال              ي   وف ظل اإلنكسااااارات العرب يا في  لذن يعيشاااول ف الحيااااارن ا

يال الحلن العربي في            لديمقراطي  والحريات العام  وتعمق اإلقليمي  وضااا ا

 الوحدة.

ع       تد ال ما أل اقترا القرل العشااارول مال األفول حتى شااا يار  و الن انت

اإلتحاد الساااوفييتي ولتتربع الواليات المتحدة لعلى رأس نظام لعالمي جديد         

لتكري  العولم   أحادن القبب وتسااعى فرض إرادتتا لعلى الساااح  الدولي  

ي  للسيبرة لعلى العالن  لعامبأبعادها االقتصادي   والسياةي  وال قافي  واإل    

نقل راس المال وحري  تدفق مال خال فرضتا قوانيال التجارة الحرة  وحري  ت

حدة في فرض            يات المت ق  للوال كادت تكول مبل ن   االتصااااال  ومع هيم

السااياةااات والتدخل في الشااؤول الدولي  ناهيل لعال ةاايبرتتا لعلى تدفق   

 المعلومات وإنتاجتا والسيبرة لعلى اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات.

جيا االتصال وخصوحًا    وفي ذات الوقت شتد العالن تبورًا مذهًا في تكنولو 

ما توفر مال إمكانيات اتصالي  مذهل  مع  تبور الكم يوتر وإمكانياتا التائل  

في حف  المعلومات وتخاينتا  وتبور االتصال الفيائي والتبور المتسارل      
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ش يل العالن وجعل أمر  اإل   لعاملإلنترنت وما رافقا مال تقنيات قادرة لعلى ت

 ل الرقمن .المعولن أمرًا ممكنًا مال خا

هي الساالب  الرابع  فحسااب   لعاموفي هذا الساايا  لن تعْد ةاالب  اإل

كما كانت تعرف فيما ةاا ق  بل أخالني ال أجافي الحقيق  إذا قلت أل وةااائل 

في ظل العولم   أحااا حت ةااالب  أولى موازي  لسااالب  الحكومات   لعاماإل

معات وتغيير بقوتا النالعم  حاااار لا ةااالب  نافدة في تغيير المجت لعامفاإل

الحكومات وتغيير وجا الحياة لعلى هذا الكوكب. ويكفي أل نشير إلى ما فعلا  

ةمي  التي     سري ا للوثائق الر موقع ويكي ليك  الذن ها حكومات العالن بت

أحاا حت في متناول الناس العادييال  وكما أشااارت د. لينا الجّيوةااي :" وفي   

جا الّنخب الحاكم   أّدت     تساااري ات ويكيليك   والتحدن الذن  رفعتا في و     

واالتصاااال الجديدة  الرقمي  والتشااا يكي   دورًا مركايًا في  لعاموةاااائب اإل

ةي       سيا حنع الحدث  كما أنتا مرت ب  ارت اطًا وثيقًا بأنماط الفعل ال لعملي  

وتصوراتا المتخلي  والتي تجسدها هذه التسري ات . وقد اضبلعت وةائب        

بدور محورن في محا     لعاماإل لعادة         هذه  لعام وال دء في إ قاش  ل  إطا  ن و

تشاااكيل المجال العام  وفي فعالي  تلل المحاول . وفي هذا اإلطار  يمكال               

 46القول إل لعملي  تسريب الوثائق كانت ناجح  نس يًا ".

إل ما يجرن اليوم في الوطال العربي يستدلعي منا وقف  متأني  لت صر ما هو   

ك رى  ومعتا ما زلنا نراوح مكاننا        الحال لعليا اآلل في ظل تغييرات لعالمي       

نتساءل نف  األةئل  التي طرحت في أوائل ة عينيات القرل الماضي حول      

األزم  الحياااااري  لألم  العربي   التي ما زالت قائم  بل ياداد لعمقتا لعلى             

لدال             ها في ال  هد ي  التي نشااااا ماد ظاهر ال الرغن مال التبور الكمي والم

عل مال أهن األمو    ي   ول تاص إلى التمحيص  هو دور اإل العرب  لعامر التي تح

 وتحدياتا في ظل العولم .

حااارت  تشااكل ةاالب  أولى  لعامإلى أل  قوة اإل –كما أشاارت  –ونحال ندرك 

ضخم  في التأثيرلعلى األفراد     سلب  الحكوم  وهي ذات قوة نالعم   موازي  ل

ج  إلى مراجع             حا ندرك أل الوطال العربي ب نا  فنن دور  والمجتمع  ومال هنا 
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فيا   وفي دراةاااا  ظروفا والتحديات التي تواجتا في ظل العولم          لعاماإل

 المتوحش  التي لتا أهدافتا في السيبرة االقتصادي  والسياةي  وال قافي .

ولذا فنننا نرى أنا في ظل العولم  لن يعد بنمكاننا تجاهل ظروف العولم                  

ندرك أييااا أبعاد  ما   االتصااالي  وشااروطتا وااللتحا  برك تا ولكال لعلينا أل  

 العربي في ظل تحدن تلل الظروف .  لعاميواجتا اإل

العربي في بيئ   لعامومال هنا كال طرح بعض األةاائل  ضااروريًا لتفعيل اإل 

 العولم  م ل: 

    العربي التقليدن في بيئ  العولم  كي يلعب      لعامما هو ال ديل لإل

ة الحكومي  وبدول أل دوره اإليجابي في المجتمع بدول الوقول تحت الساايبر

حت ةااايبرة اإل         يا الرةااامي ودول الوقول ت تأثير للتوج حت  ال  لعاميقع ت

   األجن ي ؟

  وما هو ة يل وحولا إلى أك ر قبال مال الجمتور وةب المنافسات

 ي  المحلي  والعربي  والدولي  التائل  ؟لعاماإل

    لتحقيق ذلل ؟ وهل تشكل   ي  المبلوب لعاموما هي الوةائل اإل

 التقليدن ؟ لعامالجديدة بديًا لإل لعامةائل اإلو

                ج  المشاااكات عال ب  لم يدة المبلو جد ما هي المياااااميال  ال و

االجتمالعي  العربي  واإلةتام في الخروص بالوطال العربي مال أزمتا الحياري  

 ؟

  العربي إلى النبا  الدولي ؟ لعاموما ة ل الوحول باإل 

جا العرا اليوم  في األلفي  ال ال        وليساااات التحديات الحياااااري  التي توا    

ةياةي  أو اجتمالعيااا  أو اقتصادي  أو ةياةيااا  أو ثقافيااا  فحسب  بل هي    

عاً    تا جمي ي  ك رى تقود إلى التساااريع في       مايل من لعالم ظل متغيرات  في 

ي                    ياة الغرب ماط الح يا مال أن ما تنبون لعل كل  ي  ب قاف م  ال  فرض العول

ي ف -اللغ  االنجلياي  كلغ  لعولم   -ض لغتتاالمعاحرة وقيمتا وثقافتتا وفر 

 .  لعامالمدارس والجامعات ووةائل اإل
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 مإلعاالجديد "  لعاماإلاالتصال المعولن العربي  فتن  لعاملإلوي ير التصدن 

التقليدن في حياتنا العربي   حيل        لعامبالعت اره بديًا لإل    الموجا الجديدة "   

ثاث  باتت تساايبر لعلى كوننا وهي أنا بدأ يفرض وجوده مال خال مظاهر 

والفيائيات واإلنترنت  لتكول في ذات  -مجتمع المعلومات  –لعولم  المعرف  

الوقت مال لعوامل ومظاهر التش يل االتصالي في العالن    ومما يجعلنا نرى    

اليوم مال مظاهر تب يقاتتا الواضاااح  حراك المجتمع العربي وما يدور فيا          

نا  أهو ربيع لعربي أو هو جحين     اآلل مال تغييرات ال يعلن حد إال أيال تقود أ

 لعربي ؟.

لقد شاااكلت العولم  تحديات لل قافات الوطني  بعناحااارها المختلف  وتحديًا 

لل قاف  العربي  الساااائدة مال المحيب إلى الخليل. إذ بات الوحاااول اآلل إلى  

ل الخباا األدبي والفني والسااياةااي المسااموح أوالمحظور أمرًا يساايرًا ألولئ

 الذيال يتعاملول مع اإلنترنت ويتابعول الفيائيات العربي  واألجن ي . 

 وتستدلعي التحديات التن يا إلى ما يلي :

ت                أواًل قافي في مواج ي / الغاو الفكرن وال  قاف ي  ال  يال ي  اإلم ر : فرضااا

 فرضي  الحفاظ لعلى ال قافات المحلي  والوطني .

( بعدال    كما أّل لعواق تا ليساااات     2000ال تساااير العولم  لعند أنبوني جيدنا)    إذ 

بالتين . ف النسا   ألولئل الذيال يعيشاول خارص أوربا وأمريكا الشامالي  ي دو    

  نظرًا لكول  Americanization  أو ربما أمرك   Westernizationاألمر تغربًا 

تا حياااور متيمال        الواليات المتحدة اآلل هي القوة العظمى الوحيدة التي ل

ثقافيًا ولعساااكريًا في النظام العالمي . كما أل ك يرًا مال تع يرات اقتصااااديًا و

 CNNالعولم  وتمظتراتتا الشااتيرة أتت مال أمريكا ؛ كوكاكوال   ماكدونلد و 

.47  

فرضاااي   حري  تدفق المعلومات في مواجت  فرضاااي  قيود اةاااتتاك  ثانيًا:

فر   إمكانيات ورغن أل  تكنولوجيا االتصال تو االتصال والقدرة لعلى لعولمتا. 

هذه المقدرة محكوم                فنل  ف  والامال   باخترا  المسااااا ل  للتواحاااال  هائ

بالفرضاايتيال السااابقتيال. فنحال يمكننا أل نفترض أل االتصااال اإللكتروني   
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قادر لعلى الوحااول إلى كل ال شاار  ولكال هذه الفرضااي  تسااتدلعي التسااا ل  

 حول مجمولع  مال التحديات :

حااال مع الناس في كل توااني  المال هن أولئل الذيال يمتلكول إمك .1

دول العربي  أل تفعل ذلل فتصاال الأرجاء المعمورة ؟ وهل بمقدور دول م ل 

 رةائلتا إلى جميع القارات؟

هل يمتلل كل ةكال المعمورة اإلمكانيات التي تتيم لتن اةتق ال    .2

االتصااال والتفالعل مع الرةااائل التي تصاالتن مال دول الشاامال التي  تحتكر  

وجيا االتصال وتمتلل القدرة لعلى بل رةائلا متما كال حجمتا   حنالع  تكنول 

 أو ميمونتا إلى ةكال األرض؟

هل يمكال أل نتجاهل ما يمكال أل تحدثا الفيااااائيات مال تعديل             .3

 لألذوا  والعادات االةتتاكي  التي تعمل لعلى خلق نمب إنساني موحد ؟

ئل التي تترك            .4 هل الرةااااا جا عادن أل يت هل يمكال لإلنسااااال ال

هات والسااالوك والقين           تأث  جا يا والتي تقود إلى تغيير في االت تا لعل يرات

 وبالتالي تؤثر في هويتا مع مرور الامال ؟

ألل يلعب دوره مال خال بيئ     لعامهل تتوفر ال يئ  المواتي  لإل      .5

توفر الحرياا  والحق في الوحااااول الى المعلومااات والمعرفاا  والحق في                      

 توزيعتا؟

 دياتتا :ثانيًا : العولم  وتح - 2

العربي وتحديد أولوياتا          لعامتشاااكل العولم  تحديا خارجيا  لإل       

الدولي ومنافسااااتا لعلى  لعاممتم ل   بأشاااكال متعددة مال بينتا؛ ظروف اإل

ي   والتيمن  لعلى جمتوره و ةاااوقا وميااااامينا      لعاممساااتوى اإلنتاص اإل  

والوةااائب لع ر  الفيااائيات واإلنترنت واإلذالعات الدولي   لعامخصااوحااا اإل 

التفالعلي   وكذلل هناك تحديات مرت ب  بدور المؤةسات  لعامالمتعددة واإل

الدولي  التي تؤدن دورا رقابيا ووةيل  ضغب وتأثير لعلى الرأن العام العالمي   

والمحلي م ل  المؤةسات الدولي  العامل  في مجال حقو  اإلنسال والحريات    

 رأة والبفل والمجتمعات المدني .األةاةي   والمنظمات العامل  في مجال الم
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 العولم  وتكنولوجيا االتصال الرقمي:  1-2

ل  في نمب اإل               تائ م  التبورات  ال ظاهر العول ) المعولن (    لعاممال م

الذن يتوجا  بالمجتمع اإلنسااااني مال مجتمع حااانالعي  إلى مجتمع اتصاااالي 

قل         -للمعلومات  ي  انت ناحي  تقن ي      لعاماإلمجتمع المعرف   . ومال  تا في ن

الرقمي التفالعلي   لعامإلى اإل Analogالتماثلي   لعامالقرل العشاااريال مال اإل

Interactive Digital  غير الخبي . Non-Linear      يًا عدًا اتصااااال لذن وفر ب وا

يًا   ناء الحاجا اللغون  وال قافي            Globalدول باةااات  مادي   دول أدنى حواجا 

يدن التماثلي      ووفرت التقني  الجديدة نقل إشااااارات        ال ل التلفايوني التقل

في خب  لوتحويلتا إلى إشارات رقمي  تيغب  إرةال لعشرات  المحبات لت     

 48واحد. 

لدول العربي   خبوات متم  في مجال دخول حل                          وخبت جميع ا

الس ا  الدولي بالفيائيات المتعددة التخصصات وإدخال اإلنترنت كجاء مال      

في  لعاموالتواتف الجوالاا    وإقاااماا   المناااطق الحرة لإل  الحياااة اليومياا 

في ج ل لعلي  لعاماإلمارات ومصاار واألردل والمناطق الحرة للتكنولوجيا واإل

  ومدين  دبي لإلنترنت  ودخول الصاااحاف  العربي  لعالن  اإلنترنت والتوجا            

مايد  نحو ال ل الرقمي واةتخدام األلياف ال صري  . إال أل هذا ةيقودها إلى    

ي  دولي  في المناطق الحرة لعلى    إلعاممال المنافسااا   فوجود مؤةاااساااات    

 مقرب  منتا   ةيجعلتا تسعى إلى الوحول إلى معاييرها الدولي  .

ي  ذات البابع الفردن ةاااوف    لعامويعني هذا أل دور المؤةاااسااااات اإل         

ت الي  في مجالعاميتياءل   وةيخلفتا المؤةسات الك يرة  ذات األنشب  اإل     

والصاااحاف    لعالمتنولع  م ل ؛ النشااار المب ول  والنشااار اإللكتروني  واإل  

ةيبرة الحكومات العربي  لعلى     ةوف ت قى  واإلنتاص التلفايوني وغير ذلل. و

قائم  بصااورة ظاهرة أو خفي   لع ر االمتاك الكامل ل عض  لعاموةااائل اإل

ن الخفي لتا. ي  أو المشااارك  في رأةاامالتا أو في الدلع لعامالمؤةااسااات اإل 
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ةيقود ذلل         يائيات العربي   و س   بيال القنوات الف ةوف تاداد حدة المناف و

إلى إنشاااء المايد منتا    وةاايايد وجودها مال فرص الحوار والتفالعل لعربيًا  

ويعاز مال تدفق االتصاااال بيال الشاااعوا العربي    وةااايساااتن في انتشاااار  

. وفي المقابل فنل قوة  ملعامفاهين الديمقراطي  وحاايان  حري  األفراد واإل

الوةاااائل االتصاااالي  االجتمالعي  ةاااوف تاداد وةاااوف تؤدن إلى منافساااتتا 

 ي  .لعامللوةائل اإل

 

 و تدفق المعلومات  لعامالعولم  الدولي  لإل  2-2

أضاااحى اإلنساااال مال خال شااا كات األقمار الصااانالعي  قادرا لعلى  

ب واحد  واةاااتبالعت اةاااتق ال أك ر مال ألف قناة  تلفايوني  باةاااتخدام الق

تكنولوجيااا الكم يوتر ومال خال المودين يتمكال المرء مال المحيب إلى                                

الخليل  أل يتصل مال بيتا مال خال ش ك  المعلومات  فيقرأ نيويورك تايما   

 واللوموند والق   والقدس العربي  واألهرام فأن حدود ةت قى بعد ذلل ؟ 

ني حدودا تتجاوز خبوط السياة      إل هذا التسا ل جوهرن ...!! ألنا يع        

لتختر  آفا  ال قاف    وةااايصااا م التسااااا ل حول إمكاني  احترام الذاتي             

 القومي  وحيان  ال قاف  القومي  وال قافات الشع ي  تسا ال جوهريا.

ياتتا                      بنمكان إل المساااتق ل ال ي شااار بعالن تتساااااوى الشاااعوا فيا 

ماتي   وةتظل الفجوة قائم  بيال شعوا االقتصادي    والتكنولوجي   والمعلو

 العالن في اإلمكانيات السالف .

ي               ي  والتكنولوج تا االقتصاااااد يات كان يل إم عالن تختلف مال ح إذ إل دول ال

تدفق في             هذا يتجسااااد في حاااورة حجن ال ها   و ج  تبور ي  ودر والعلم

. لعام  وفي درج  اةاااتخدام تكنولوجيا االتصااااال واإل     لعامالمعلومات واإل 

 لعامل القرل الحالي تجسااااد احتكار الغرا لتصااانيع معدات وأجتاة اإل    وخا

Hard ware       وكذلل ةيبرتاااااااااا لعلااااااى المعلومااااتSoft ware   .لعالميا

وتسااايبر وكاالت األن اء الخم  المعروف  لعلى نقل األخ ار وتوزيعتا في          

العالن  ومال خال ر ى هذه الوكاالت يتن تشاااكيل ر ى الناس وتفكيرهن .       
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باتجاه واحد  تركا لعلى  لعامتبالعت هذه الوةاااائل أل تجعل تدفق اإلواةااا

 قين إخ اري  ةل ي  وخصوحا تلل التي تتعلق بدول العالن ال الل .

ما طال ت با أغل ي  شااعوا العالن بدءًا مال الساا عينات بياارورة إيجاد نظام 

لعالمي جديد يتسااان بالعدل والمساااااواة  وجد آنذاك اةاااتجابات قوي  في               

فل الدولي  .. ولعلى الخصوص في اليونسكو وكال يرأةتا آنذاك مختار     المحا

ظام        كال مال المتحمسااايال لن لذن  يد      إلعامام و )اإلفريقي( ا جد لعالمي  ي 

 يستن في تحقيق العدل واإلنصاف والتوازل. 

بتأةاااي  توازل جديد وت ادل ألعظن       1977اليونساااكو لعام     إلعالوطالب   

مات   و        تدفق المعلو جاهيال في  هذا اإل بات نا مال اليااارورن     لعالرأى  أ

تصاااحيم تدفق المعلومات كمًا ونولعًا مال وإلى الدول النامي  . وحااادرت بعد 

ذلل في ال مانينات الدراةاا  المعروف  التي ألعدها فريق مال اليونسااكو لعلى 

 (49رأةتن ماك رايد وكال لعنوانتا " أحوات متعددة ولعالن واحد".)

حر ومتوازل  وكانت  إلعاموأملتا في  وجساادت هذه الدراةاا  حلن اإلنساااني 

كل تلل البموحات مشاارولع  في ظل نظام قائن لعلى توازل القوى الدولي   

وحالما ةاااقب االتحاد الساااوفييتي  واةاااتفردت أمريكا بقيادة العالن كلا            

تغيرت معا حاااورة األولويات والبموحات التي كانت شاااعوا العالن تبالب  

تا.   عا       ب م  ال كد مؤتمر الق قد أ مات و اإل و بتون   لعاملمي لمجتمع المعلو

المسالعدة لعلى دلعن إقام  ميمول داخلي  يتماشى مع  لعلى ضرورة  ( 2005)

سامًا تكنولوجيًا      ست مجرد انق ال قاف  واللغ  المحليتيال. فالفجوة الرقمي  لي

يمول       سام في الم ياً انق بالمائ   69فاليوم  نجد أل لغ  أك ر مال  –وإنما أي

اإلنترنات هي اإلنجليايا . ويعااد كاال مال التادفق الحر     مال مواقع شااا كاا 

للمعلومات والتنول ال قافي والتعددي  أمورًا أةاااةااي  إلقام  مجتمع شااامل   

ف  وتنول الميااامول        –للمعلومات. ويمكال للمفتوميال   حا أل  –حري  الصااا

البد مال خلق نماذص    .يسااايرا جن ًا إلى جنب كما أل هذا هو ما يحتاجا إليا           

ل إقاااماا  الميااامول المحلي وتوزيعااا  م اال "الترخيص   جاادياادة مال أجاا 

  50االجتمالعي" و"المصدر المفتوح".
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تدفق              لعدم التوازل في  كال  قاتم  اآلل ألشااا هذه الصاااورة ال إل 

المعلومات  ولعدم اإلنصاف في تناول أخ ار دول العالن ال الل لعموما والوطال  

ا وتقود إلى العربي خصوحا  أدت و ما  زالت تؤدن إلى خلق حور مشوه  لت    

شكال مال لعدم ال ق  في النف   وتؤدن دوليا إلى خلق مناخات غير مائم    أ

في مجاالت التفاهن الدولي  وتقود بكل تأكيد إلى نول مال التيمن  ال قافي            

للدول الغربي  لعلى ثقافات شاااعوا العالن ومما يعرض ثقافاتتا الوطني                

ه واحد تقود في الغالب إلى    ي الحر وباتجا  لعامللخبر. إل أشاااكال التدفق اإل   

ي  الغربي  تقوم بتسويق  لعاماإلحساس بالغ ال ولعدم اإلنصاف وألل اآلل  اإل  

ثقافاتتا وقيمتا االةاااتتاكي  فننتا تؤثر تأثيرا ك يرا لعلى مشااااريع التنمي  

 51في الوطال العربي.

 العربي في مواجت  لعولم  ال قاف  :  لعاماإل 2 -3

في مجمولع  معقدة مال العمليات    (1999جيدنا ) لعند أنتوني  تتم ل العولم    

التي يحركتا مايل مال التأثيرات السياةي  واالقتصادي  . وهي ليست حدى        

للسااياةااات المعاحاارة : إذا نظرنا إليتا نظرة كلي  نجدها تعمل لعلى تغيير   

المؤةاااساااات في المجتمعات التي نعيش فيتا . ومال المؤكد أنتا لع ت دورًا  

" النالع  الفردي  الجديدة "   والتي أخذت حياًا ك يرًا في       م اشااارًا في ظتور   

  52الجدل الدائر حول الديمقراطي  االجتمالعي  .

ويعّرف د. إةاامالعيل حاا رن لع د اهلل العولم  التي أةااماها بالكوك   بأنتا: "  

التداخل الواضم ألمور االقتصاد واالجتمال والسياة  وال قاف  والسلوك دول       

دود السياةي  للدول ذات السيادة أو االنتماء إلى وطال محدد    العت ار يذكر بالح

 53أو لدول  معين  ودول حاج  إلجراءات حكومي  

أنا   David Croteau & William Hoynesيرى ديفيد كروتو ووليام هوين  

 يمكننا أل نفتن العولم  مال خال إدراك مكونيال أةاةيال لتا: 

 : معروف للمساااف  الجغرافي  والمادي  حيل يرت ب بتغير الدور ال المكول األول

يمكال نقل االتصااااال الفورن والتفالعل لع ر وةااااائل االتصااااال اإللكتروني        

مخترقًا المسااافات  وبتذا تنقل العولم  هذه الظاهرة إلى حدود كوك نا ومال 
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أم ل  ذلل: أل أنظم  االتصااال تسااتل التدفق الفورن لرأس المال وانتشااار   

تيات التسااويق. وبذلل تقودنا العولم  إلى حقيق  التصااامين واإلنتاص وتساا 

توةااايع تفالعلنا والعتماداتنا المت ادل  إلى حدود أبعد مال المحلي  واإلقليمي            

والقومي  لتشااامل كوك نا األرضاااي. إذ أحااا حت العولم  تعني أننا لسااانا            

محصوريال في التعامل مع أولئل الذيال يش توننا فحسب  و المساف  لن تعد 

م                حاجاًا يحو  لت العول لل اختا بذ لعل و فا هذا الت لعال طريق -ل دول م ل 

 المساف  والامال في التواحل بيال ال شر. -وةائل االتصال اإللكتروني

 : يرت ب بعولم  مياامول االتصااال حيل تقوم الفيااائيات    المكول ال اني

والوةائل اإللكتروني  بنتاح  المجال لنشر األفكار والصور والصوت لل قافات      

  54لتكول متوافرة لش كات واةع  مال ال شر بعيدًا لعال مصدرها" المختلف 

ي  التي كانت    لعاموفي ظل العولم  فنننا نلح  أل المؤةاااساااات اإل      

قدم   قد تسااااارل نمو                إلعام ت لل  فل كذ عد  ل  لن ت لدو باألم  أو ا بًا  ًا مرت 

ي  التي تنبلق أنشااابتتا لتتجاوز آفا  الحدود القومي  لعامالمؤةاااساااات اإل

وقناة الجايرة   MTVو  BBCوشااا ك     CNNوخير أم ل  لعليتا شااا ك      والدولي    

صال المعولن؛ أل     CNBCوقناة  ةع في االت . وقد كال مال نتائل م ل هذا التو

الجماهيري  لماييال ال شااار لعلى اختاف ألعراقتن     لعامقدمت وةااااائل اإل    

ولغاتتن وثقافاتتن وأماكال تواجدهن فرحاااا  للتفالعل لن تكال متاح  كما             

شكال الترفيا واألخ ار والمعلومات مال خال ما تقدما    هي اآل ةتق ال أ ل   با

 الفيائيات واإلنترنت . 

ي  لعاموقد شااتد االتصااال المعولن ةااعي مجمولع  مال الشااركات اإل   )        

الك رى للسااايبرة لعلى االتصااااال في العالن(  فنجد انعكاةااااات االتصااااال     

يات الع    ي .  المعولن في السااايبرة لعلى مياااااميال الفيااااائ لت    رب قد نق ول

شكاال فني  لعديدة لعال التلفايونات       ساح  العربي  أ يائيات العربي  إلى ال الف

األجن ي   فتن اةتنساخ العديد مال ال رامل األجن ي  بقنال لعربي م ل برنامل 

 Fear Factorالحلق  األضعف   وتحدن الخوف ولحظ  الخوف والرباح األك ر و 

وبرامل المسااابقات م ل مال ةاايربم  لواقعتلفايول ا ومال خال إنتاص برامل 
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المليول)المليونير (  وبرامل المواهب الفني   م ل برامل : ةوبر ةتار  وةتار 

أو نقل برامل األحاديل الخاحاااا  بالمجتمع األمريكي م ل        أكاديمي وغيرها   

بات التي ت ل               بل وبعض المح ما   يل وغيره نامل د. ف نامل أوبرا وبر بر

( .  ولعل أفياال mbc3/mbc4لعال محبات أجن ي  م ل  ) برامجتا نقًا كامًا

ما تن اةاااتنسااااخا ال رامل الحواري  )م ل االتجاه المعاك (  وتعتمد برامل  

وجتات النظر الحواري  التي تقدم )الرأن والرأن اآلخر( في ك ير منتا منبق      

 الرقاب  الذاتي   معتمدة لعلى موازيال القوى الداخلي  والساااياةاااي  للمجتمع 

باإلضاااااف  إلى تدخل م اشااار باختيار مال يشااااارك م اشااارة في الحوار  أو           

ةااايتدخل هاتفيا في الحوارات  وذلل بناء لعلى ترتيب مسااا ق مال معدن             

 55ال رامل مع الذيال يشاركول فيتا.

وقد هيمال لعلى الفياااائيات العربي  لعرض  برامل المساااابقات  الجماهيري   

ما بيال برامل المواهب  ال   فني  وبرامل مسااااابقات  المعلومات     التي تتراوح 

ي    . وقد بلغ لعدد برامل المسااااابقات        لعالوبرامل الكفاءات ال دني   واإل    

( ةاات   46األجن ي   التي لع ِرض منتا نسااخ لعربي  في الفيااائيات العربي  )  

برنامجا مال برامل المسااابقات التي تن اةااتنساااختا مال ال رامل     وأربعيال 

ي  واالمريكي      ي       ال ريبان ندي  واالةاااترال ي  و والتول ي      والتشااايل  و اإليبال

ضخا      شير   سويدي  . وي يائيات  ال م  هذا الرقن  الى الت عي  التي تعانيتا الف

الغربي لعلينا وهو   لعامالعربي  وهو لألةاااف مؤشااار لعلى التأثير الك ير لإل    

يار              ثال   اخت ي   ناح بدال    ومال  يشاااير إلى خواء الفياااااء العربي مال اال

الفياااائيات لتذه ال رامل يدل لعلى هيمن   الروح التجاري  لعلى الفياااائيات  

. ومال أشااتر هذه ال رامل التي شاااهدها الجمتور العربي هي : أراا  العربي  

ذا فوي : أحلى  \ةاااتار أكاديمي     \اك  فاكتور   \آرابا جوت تالنت    \آيدل  

 -قساام  ونصاايب \فير فاكتور تحدى الخوف  \الصاافق   \ذا وينر إز    \ حااوت

يد      يب أوت    \الترم    \مال ةااايربم المليول   \  برفكت برا  \  utwipeoوا

 56المليونير . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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شب   وباتت سي   ط يع  ذات ي لعاماإل األن ح حت     لعالمي   تناف وأ

 م ًا أييا  اإلنترنت ش كات  وتقدم ذلل  لعلى م اال الفيائيات التليفايوني  

ي لعاماإل التناف   فنل األخذ في االلعت ار بعالمي        ولذا  هذه العالمي      لعلى

األداء العربي مال حيل  لعاماإللما لا مال تأثير لعلى  الزم  ضااارورة يصااا م 

 واإلبدال والحري . 

ويشكو العمل التلفايوني العربي مال نقص واضم في توفير برامل 

 Discoveryثقافي  ووثائقي  راقي  م ل ال رامل التي تقدمتا محبات م ل              

 &Animals , National Geography       18  إذ أل المحبات الوثائقي  لعددها 

 18والتعليمي   %1.9بنساا    20والمحبات ال قافي   % 1.7فيااائي  بنساا    

. ولعل االهتمام بتذا العجا الواضااام هو ما جعل قناة        %1.7محب  بنسااا      

 الجايرة تبلق قناة وثائقي  خاح  تقدم برامل ذا مستوى جيد.

ي  العربي    لعامويقود لعدد محدود مال الفيااائيات العربي  اآلل المساايرة اإل 

السااياةااي   –ن  مال االتصااال: ففي المجال اإلخ ارن لع ر تنميب أشااكال معي

نموذجيال  LBCتقف الجايرة والعربياا  نموذجيال بااارزيال  والمساااتق اال و         

نا وميلودن م اليال للمحبات             تا ل  المنولع   ومحبتي رو للمحبات الشااااام

الموةيقي  والغنائي  . وهذه النماذص تترك بصماتتا في التأثير في المحبات   

   والفيائي  لعلى حد ةواء.التلفايوني  األرضي

وإذا كانت الم تكرات التكنولوجي  قد مكنت شااعوا العالن مال التواحاال لع ر 

اخترا  المساااافات والحدود وباختاال الامال فنل أهمي  العولم  ترت ب بنقل 

لذن يشاااكل ت اداًل لنماذص ال قافات مال جميع أنحاء              ميااامول االتصااااال ا

فا منتجًا ثقافيًا أح م متاحًا لجميع  بوح  لعامالمعمورة. فميمول وةائل اإل  

ال شر  وتشكل الموةيقى م ااًل واضحًا لاختاط ال قافي الراهال   إذ تتداخل 

اإليقالعات واأللحال واألدوات الموةااايقي  وتتفالعل وتنتقل لعناحااارها إلى              

الموةاايقى التي يساامعتا الناس لعلى هذا الكوكب  وقد أدّى ذلل إلى خليب  

فات مختلف   اةاااتبالعت معتا موةااايقى )الروك(  موةااايقي هجيال مال ثقا  
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عالمي  ولع رت          لت موةااايقى )الران( إلى الساااو  ال فات  ودخ قا اخترا  ال 

 الموةيقى اإلفريقي  والاتيني   إلى ذائق  الناس حي ما كانوا .

وتبالب العولم  بشاااعارات  الحري  والديمقراطي  مع وجود منظمات دولي             

ب  للحريات ال       هاوس              تتدف إلى الرقا ف  م ل فريدم  حا م  وحري  الصااا عا

ومراةاالول با حدود ومنظمات حقو  اإلنسااال الدولي  والعربي   مما يفرض 

التعامل مع قيي  الحري  والديمقراطي  وحقو  اإلنسال  لعاملعلى وةائل اإل

ةلوا        مال منظور المصلح  القومي  وخصوحي  ال قاف  العربي    وبانتتاص أ

  ئ  وخلق رأن لعام يدلعن هذه التوجتات .ملتام في التولعي  والتع

وتخوض  المجتمعااات العربياا  تجااارا جاادياادة نحو الااديمقراطيا   

وةاااتظل أمام مجتر نادن الديمقراطي  الدولي  وةااايكول هناك المايد مال  

المتابعات والتقارير  لع ر مؤةاااساااات وطني  وإقليمي  ودولي  لحماي  حقو   

سال    والحريات اإل  ةائل اإل  ي    ولرحد لعاماإلن ومخالفاتتا   ولرحد   لعامو

مال مختلف االتجاهات   وةيؤدن  لعاممدى إتاح  الفرح  لمايد مال تدفق اإل

 هذا إلى زيادة ضغب دول الشمال لعلى دول الجنوا . 

 

 الجديد  لعامجوانب لإل وثاث  العربي لعاماإل ثال ًا :  -3

 العربي لعامتم ل تلل األةئل  أك ر التحديات أهمي  التي تواجا اإل 

الجديد اليوم في ظل العولم  ولي  باإلمكال اآلل اإلجاب  لعلى جميع هذه            

الجديد الذن يتم ل في ثاث  أوجا         لعاماإلاألةااائل   ويتجلى وجودها  في    

 وهي  وةيلتال وتأثيرهما لخلق مجتمع المعرف . 

 . الفيائيات العربي 

   اإلنترنت والش ك  العنك وتي  العالمي  )الويب-   (World Wide Web 

. 

         تأثير الفيااااائيات واإلنترنت في لعولم  المعلومات لخلق مجتمع

 المعرف .
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وهذا ال يعني تجاهل أهمي  أقدم وةاااائل االتصاااال الجماهيرن  التي كانت  

أك رها تأثيرًا. وهي الكتاا والصحاف  واإلذالع  والتلفايول   ذلل ألمر بسيب   

ي   تتجا نحو االتصال اإللكتروني  أل هذه الوةائل أضحت لعلى مستوى لعالم   

صحاف  اإللكتروني  واإلذالع   والقنوات     ص م الكتاا الرقمي اإللكتروني وال لي

الجديد  لعلى شااا ك       لعامالفياااائي   ووكاالت األن اء  جميعتا تندمل مع اإل      

اإلنترنت العالمي    وال يغيب لعال بالنا هنا اإلشااااارة إلى ما أحااا حت تعانيا              

لورقي  والكتاا الورقي مال أزمات  مما قاد  إلى االكتفاء حااانالع  الصاااحاف  ا

 .57بالصحاف  اإللكتروني  واالكتفاء بنشر الكتاا اإللكتروني

في ظل ما تفرضاا العولم  مال  الجديد  لعاماإلومال هنا فنننا ةانتعرف لعلى  

 تحديات حياري  تواجا األم  العربي .

 

 الفيائي : لعامأواًل: اإل   1-3

الدولّي   اإلذالع  الدولي   أك ر  لعامل الماضاااي لعرف اإل  منذ مبلع القر 

وةائل االتصال قدرة لعلى اخترا  الحدود وبوحفتا إحدى أدوات الصرال في      

ي لعامالحرا ال اردة   ومع تبور تكنولوجيا االتصااال  وفي إطار التناف  اإل

الدولي السااااالعي إلى اةاااتتداف الجمتور العربي للسااايبرة لعلى المنبق       

بتقدين برامجتا  الفيااائي لعام   فقد تسااابقت الدول الك رى نحو  اإلالعربي

باللغ  العربي  وتبور ذلل مع العولم  إلااااى توجيااااا قنوات فيائي  خاح   

ي الدولي في الساااااح    لعامبالجمتور العرباااااااي . واليوم  يأخذ التناف  اإل     

ق  الناطاألجن ي    العربي  الةااتقباا الجمتور العربي شااكليال  : الفيااائيات

 الموجت  بلغاتتا للفياء العربي. األجن ي  والفيائياتبالعربي  

 الفيائيات العربي : -1-1-3  

يسااتق ل المواطال العربي العادن لعددا ك يرا مال القنوات الفيااائي  العربي   

 التي ت ل لع ر األقمار الصنالعي  التي ال طاق  لا بمتابعتتا .

(  ي لغ لعدد 2014التقرير السااانون وحساااب تقرير ال ل الفياااائي العربي : )

فياااائي  لعلى  التيئات العربي  التي ت ل قنوات فياااائي  أو تعيد بل قنوات
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قناة لعربي     1294خاح  ت ل نحو  هيئ  582هيئا  حكومياا  و  26 :ش كاتتا 

قناة   41منتا . ومال بيال هذه القنوات هناك     1129. يمتلل القبال الخاص    

قناة لعام  للقبال الخاص  وهناك        90ما يوجد   لعام  فيااااائي  حكومي    بين    

قناة مختص  ةينمااااااااااا/ درامااااااااااا/      58قناة مختص  بالموةيقى و     119

قناة مختص  بالرياض   . هذا ناهيل لعال المحبات األخرى    51مسلسااااات و   

المتخصااصاا  بالخدمات المختلف  م ل: العقارات  والصااح   وال يئ   والاواص   

 58اح  والغذاء وغيرها.واألبراص  والسحر والسي

نا          جدول رقن  ويري تا       (1) ي  التي اةاااتق ل لعدد القنوات الفيااااائ تبور 

  وهذا النمو التائل مؤشااار لعلى    2014-2009المواطال العربي ما بيال األلعوام  

 رواص الفيائيات وأهميتتا في الحياة العربي .

يائيات إال أل والء الجمتور العربي   ولعلى الرغن مال هذا العدد التائل مال الف

هداتا لعلى بيااع محبات  وال يقتصاار لعلى مشاااهدة   يتوزل مال حيل مشااا

ال رامل التي تقدمتا محبتا المفيااال   بل ينتقل مال محب  إلى أخرى بناء 

لعلى ال رامل التي يفيااالتا  بغض النظر لعال المحب   ةاااواء كانت محب         

 خاح  أو حكومي    أو لعربي  أو أجن ي . 

 2014-2009( تبور لعدد القنوات الفيائي  1جدول رقن )

 
 تيئاتلعدد ال

 الحكومي  والخاح 

القنوات  

 الحكومي 

قنوات القبال  

 الخاص
 مجمول القنوات

 قناة 696 قناة 599 قناة 97 هيئ  398 2009ةن   

 قناة 733 قناة 609 قناة 124 هيئ  470 2010ةن   

 قناة 1069 قناة 960 قنوات 109 هيئ  608 2011ةن 

 1320 1152 168 هيئ  776 2013-2012

 قناة  1294 قناة 1129 قناة 165 هيئ  758 2014ةن  
   المصدر

dfhttp://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/asbu_sat_report_2013.p 

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2015/text/ASBU_annual_report_2014.pdf 

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2014/text/asbu_sat_report_2013.pdf
http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2015/text/ASBU_annual_report_2014.pdf
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العربي  وال قاف   وتبرح مياااميال برامل الفيااائيات العربي  تحديات للقين 

ي   نت        -العرب ما توفره مواقع اإلنتر يل لع فنل        -ناه يل الم ال   ولعلى ةااا 

 الفيائيات العربي  باتت تبرح قيايا م يرة للجدل م ل:

قياااايا الشاااذوذ الجنساااي بجرأة لن يعتدها الجمتور العربي بل         -

 وتصدم مشالعره .

حدود العرف            - جاوزة ل ح  مت ع  العاق  بيال الجنسااايال بصااارا ط ي

 جتمالعي والموروث ال قافي. اال

ق           - لديال  في لعمر م كر لعلى البري ي  الشااا اا لعال الوا اةاااتقال

 الغربي  .

مشااكات لعربي  ت ير نولعًا مال الحساااةاايات بيال الشااعوا العربي    -

 تحت مظل  حري  الحوار .

 نماذص لتعاطي المخدرات . -

ات التي تايد مال الرغ   في االةاااتتاك واةاااتغال المرأة     لعان اإل -

 ا  .فيت

 المرأة كسلع  م يرة في الفيديو كليب . -

 أنماط ةلوك غير مق ول  في ال قاف  العربي  واإلةامي . -

إثارة الفتال والصااارالعات بيال اإلثنيات العرقي  والديني  والبائفي             -

 والسياةي  والق لي  .
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ستول  أل نتت ع  يائيات لعلى التوي  ال قا  كما يمكننا ب ي  فمجال تأثيرات الف

 /القومي  وهي تتم ل في الجوانب التالي  :

              انفتاح آفا  جديدة للمشااااهد العربي تساااتن في التوي  ال قافي

 المتغيرة

 . تأثير الفيائيات في اللغ  العربي 

 2014االختصاص  حسب العربي  الفيائي  القنوات توزيع

 القبال العام القبال القنوات أحناف

 الخاص

 المجمول

 الجامع  القنوات

 

67 256 323 

 124 123 01 الغنائي  القنوات

 أفام( الدراما قنوات

 )ومسلسات

11 141 152 

 170 129 41 الرياضي  القنوات

 95 86 09 الديني  االقنوات

 68 64 04 اإلخ اري  القنوات

 26 22 04 األطفال قنوات

 09 04 05 ال قافي  القنوات

 16 13 03 الوثائقي  القنوات

 17 02 15 التعليمي  القنوات

 16 15 01 األةرة قنوات

 04 04 00 السياح  قنوات

    03 16 19 االقتصادي  القنوات

 التسويقي ( الربحي  القنوات

 والتفالعلي 

 )النصي  اتلعانواإل

00 248 248 

 07 06 01 أخرى اختصاحات

 1294 1129 165 المجمول

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2015/text/ASBU_annual_report_2014.pdf 

http://www.asbu.net/medias/NewMedia_2015/text/ASBU_annual_report_2014.pdf
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      . تأثير الفيائيات العربي  في ال قاف  الجماهيري  والشع ي 

  .تأثير الفيائيات في العادات والسلوك والقين 

  الفيائيات لعلى تدفق المعلومات واألفكارتأثير 

 .تأثير الفيائيات لعلى الديمقراطي  وحدود الحري  والحوار 

 .تحريل الرأن العام العربي 

  التأثير في التذو  الفني في مجال الموةيقى واألغاني 

 في تشجيع النالع  االةتتاكي  في المجتمع.  لعالدور اإل 

نا ل عض هذه القيااااايا لعند حدي ن          العربي  ولعولم    لعاما لعال اإلوتعرضااا

 ال قاف .

 

 الفيائيات األجن ي  2-1-3

الدولي الفيااااائيات العربي  الةاااتقباا الجمتور        لعاميناف  اإل 

باللغ  العربي   وإذا أضااافنا إليتا المحبات األجن ي                 بال ل  العربي   وذلل 

األخرى التي ت ل بلغات أجن ي  الموجت  إلى الفياااااء العربي فنل المواطال       

شمل أنوالعًا مختلف          يائيات المعولم  التي ت ييع في متاه  الف ةي العربي 

مال المحبات التي تقدم برامل مختلف  تتنول كتنول أشاااجار الغاب  وتحمل         

 قيمتا. 

جا بخبابتا للمشاهد العربي بلغ  لعربي   وتتوتتنول القنوات الدولي   التي    

ز والقنوات العام   التي   وةاااكان نيو   cnnإذ هناك  القنوات اإلخ اري   م ل      

قناة م اال وال قاف  واإلقتصاد والسياة  وال رامل الوثائقي  تقاادم األخ ااار 

ي لعامودخلت هذه القنوات ةااااحات المنافسااا  في الفيااااء اإلروةيا اليوم 

العربي الةاااتقباا المشاااااهد العربي   بتوجيا برامجتا األجن ي  مال خال       

بي اةااتق التا م اشاارة ةااواء كال  ال ل لعلى ترددات يسااتبيع المواطال العر

مار              ي  أو مال خال األق ي  العرب نالع مار الصااا لل مال خال اةاااتغال األق ذ

ي            ت  للمنبق  العرب ي  الموج ي  أو اآلةااايو ما في  وهذه القنوات األوروب ك

 59هي: (2)جدول رقن 
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الفيااااائيات األجن ي  الموجت  للوطال العربي      (2)جدول رقن  

(2011) 

 القنوات الجامع :

 قناة الحرة األمريكي    .2 القناة التركي    .1

3. TV   قناة القاره   .4 كوريا 

 قناة أريتريا   .6 قناة التشاد   .5

  قناة روةيا اليوم  .7

 القنوات اإلخ اري  :

 هنا امستردام  .2 اإليراني   2ةحر  .1

3. BBC Arabic    4.  القناة الصيني 

5. France 24   6.  فوك 

7. DW Arabic  8. ةي ل ل 

9. RAI MED   10. ةكان 

 http://www.asbu.net/www/ar/home.asp المصدر

 

 الغربي لعاموال يحتاص المرء إلى جتد ك ير لمعرف  كيف تسيبر مياميال اإل  

العربي   ولعلى الرغن أننا بحاج  إلى دراةاااات لعديدة         لعاملعلى وةاااائل اإل  

( وش ك  أوربت  Showtimeوتحديدًا باق  شو تاين )  لعاملتحليل مياميال اإل 

  والميلودن وروتانا  وشااا ك  تلفايول  ARTالعرا  )شااا ك  راديو وتلفايول

(  إال أل أن متابع لعادن يمكنا أل يلح  أل المياميال   mbcالشر  األوةب )  

 األجن ي  في الفيائيات العربي  تأخذ لعدة أشكال.

جات اإل         .1 مل ت ل منت كا بال ي         لعامقنوات  جات األمريك يدًا منت حد الغربي وت

 وباللغ  اإلنجلياي .



82 
 

منتجات أجن ي  مدبلج  إلى اللغ  العربي  ةاااواء كانت تركي               قنوات ت ل   .2

 وكوري  وإة اني  ناهيل لعال األميركي  .

نقل قوالب فني  ل رامل أجن ي  بنساااختتا العربي  م ل مال ةااايربم المليول  .3

 (. Arab idol)المليونير( وأراا أيدول )

تا ولعدد ومال الجدير بالذكر أل الصااايال وهي  بلد لعظيم  ب قافتتا وإمكانيات         

قيدت بل ال رامل األجن ي  في الفيااااائيات       2014ةاااكانتا ابتداء مال لعام      

الصاايني  وذلل ألل الحكوم  الصاايني  تشااعر بقلق متاايد مما تعت ره تاايد  

بناء  'في إطار قيود جديدة لتعايا    .الساااوقي  في برامل التليفايول المحلي    

نتا تتحرك للحد مال العتماد    وفي نف  الوقت فن  .وال رامل التربوي   'األخا 

ي  لعلي الميااامول المساااتورد    وهي  ةاااتسااامم لمحبات     .القنوات المحل

التليفايول الفيااائي  بشااراء حق بل برنامل اجن ي واحد فقب ةاانويا ابتداء 

. وانا ال يمكال بل ال رامل األجن ي  في ةالعات ذروة المشاهدة مال    2014مال

سالع   شراء حقو  ال ل  مساء خال العام  10مساء إلى   7.30ال  .الذن تن فيا 

وتعد هذه القوالعد الجديدة تشااديدا لسااياةاا  ألعلنت في ف راير وجعلت الحد 

حلق  وةتسفر لعال تقليل    50االقصي ل ل المسلسات التليفايوني  األجن ي    

لعدد المسااالساااات االجن ي  التي تذال في الصااايال. وتنص القوالعد الجديدة 

كن ال رامل التي تحقق الصااالم العام أييااا لعلي ضاارورة أل تايد المحبات  

 %30م ل األفام الوثائقي  وال رامل التربوي  و'بناء االخا ' الي ماال يقل لعال

ةيقي  الجديدة لعلى     صر لعدد برامل المواهب المو مال مجمل ال رامل وال تق

 60برنامل واحد كل ثاث  أشتر

وال رامل  'ا بناء األخ'ومال ثن يمكننا أل نتعلن درةاااا مال الصااايال لتعايا 

وبتحديد ال رامل األجن ي  بنساا   محددة وزيادة كن في مجتمعنا .   التربوي 

التي تحقق الصااااالم العام   .وال رامل التربوي   'بناء األخا  'ال رامل لتعايا

 م ل األفام الوثائقي  وال رامل التربوي  و'بناء االخا '

ي    ستعرض قائم  لل رامل   لف لنعرف MBC 4  وهي  ائي  واحدة ويكفي أل ن

ط يع  ما يتن تقديما للمشاهد العربي مال انتاص أمريكي وتركي ومكسيكي   
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صالم العام كتدف رئيسي     وكورن .لنعرف أننا بحاج  إلى ر ي  لعربي  تأخذ ال

 الفيائي الموجت  للمجتمع العربي . لعاملإل

1. Days of Our Lives" . 2. The Insider   

3. Dr .4 . فدكتور شي شيف. The Talk   

5. Entertainment Tonight    6.  الحبأةير  :  

7. Late Show With David 

Letterman"     

   آةيا .8

9. Miami Medical   10. حب فى متب الريم  :  

11. Mike & Molly   12. لعلى مر الامال   :  

13. The Doctors   14. مقتى األمير  :  

15. The Good Wife    

واألجن ي وخصااوحااًا لع ر   الفيااائي العربي   لعامإل التوةااع في اإل 

شااا كات القنوات الفياااائي   واإلنترنت  واةاااتخدام جتاز التاتف المحمول    

ي إقليميًا ودوليًا   باإلضاااف  لميااامينتا وةااوف لعامةااوف يتيم التناف  اإل

تأثر مساااتق ل اإل     هذا القرل  بمجمولع  مال     لعامي الفيااااائي العربي  في 

 العوامل وأهمتا  :

 يع المجاالت ولعدم إمكاني  احتكارها .وفرة المعلومات في جم 

                يًا تا تقن مات لمال يساااتبيع أل يتواحاااال ب هذه المعلو ح   تا إ

 واقتصاديًا وفنيًا وثقافيًا .

  والتتديد القائن للرةااااال        لعامالتبور المتسااااارل في تقنيات اإل

 المب ولع  مال ق ل النشر اإللكتروني.

 ي .لعامدرج  الحري  الممنوح  للمؤةسات اإل 

 الكوادر القادرة لعلى إنتاص رةائل لعربي  منافس . تأهيل 

     توفير اإلمكااانيااات المااادياا  القااادرة لعلى تبوير ال نى التحتياا

 واإلنفا  لعلى ال حوث.

   حجن المنافس  ونولعيتتا مال الفيائيات االجن ي 

http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/Days-of-our-Lives.html
http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/The-Insider.html
http://www.mbc.net/ar/programs/dr-chef.html
http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/The-Talk.html
http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/Entertainment-Tonight.html
http://www.mbc.net/ar/programs/atheer-al-hob.html
http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/Late-Show-with-David-Letterman.html
http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/Late-Show-with-David-Letterman.html
http://www.mbc.net/ar/programs/asya.html
http://www.mbc.net/ar/programs/hob-fe-mahab-al-reeh.html
http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles/Mike---Molly.html
http://www.mbc.net/ar/programs/ala-mar-alzaman.html
http://www.mbc.net/ar/programs/the-doctors.html
http://www.mbc.net/ar/programs/maqha-al-ameer.html
http://www.mbc.net/ar/programs/the-good-wife-s4.html
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 World (Web الشااا ك  العنك وتي  العالمي  )الويب       \اإلنترنت   2-3

Wide Web: 

 World Wide Web  -ك وتي  العالمي  )الويبتبورت الشاا ك  العن

( Web حدود مال            خال تا نفر م خدم حدودة يسااات ل  م ربع قرل مال وةاااي

يا إلى  أك ر مال      ال اح يال في مجتمع ال حوث المتخصاااصاااا  في التكنولوج

ملياريال وربع مساااتخدم  وحجن ال يانات الذن ينيااااف في كل لعام   يتجاوز 

مئات الماييال ما هو موجود في الميااامول  لعلى ةااا يل الم ال  أضاااعاف       

 61مكت   الكونغرس ؟

وتمتاز الشااا ك  العالمي  بقدرتتا لعلى التأثير في لعدد هائل  مال ال شااار.               

وتسااتق ل الشاا كات االجتمالعي  والمدونات الشااخصااي   الماييال مال الاوار    

يوميًا   ومع قابليتتا للتوةاااع التعاوني  ويقوم اآلالف بالمشاااارك  في نظام  

المفتوح م لما هو حاحل في موةولع  ويكييديا. وتتسن الش ك         المشارك  

بالترابب العالمي والقدرة لعلى المشاااارك  في وثائق منفصااال  في شااا ك        

واةااع  مال العاقات مع وثائق أخرى. والشاا ك  ذات مرون  هائل  تسااتولعب  

المياميال الجديدة ويمكال تغيير المياميال بسرلع  وبشكل متكرر   وتتوفر      

ل فيتا الع ور لعلى ال يانات والمعلومات المبلوب  فورًا  وفي أن      ك يئ  يسااات   

قادرة لعلى نشااار  الحوادث واألخ ار بسااارلع  فور           عالن   وهي  مكال في ال

 حصولتا بحيل ال يمكال التستر لعليتا .

ش ك  العالمي  امكانيات جديدة لإل  ح حت   لعاموقد وفرت ال التقليدن  حيل أ

واقعتا اإللكتروني    كما أحااا حت شااا كات  ي  التقليدي  ملعامللوةاااائل اإل

التواحااال االجتمالعي متاح  لعالميًا. وقد نما لعدد مساااتخدمي  اإلنترنت في           

لعام        %30الوطال العربي نموًا ك يرًا ليصاااال إلى  مال إجمالي لعدد الساااكال 

   ورافقا نمو ك ير في لعدد مستخدمي  الموقع االجتمالعي الفي  بوك 2013

 مستخدمي اإلنترنت في الوطال العربي.  لعددمال إجمالي  %43ليصل إلى 
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 :الرقمي ( لعامااللكتروني  ) اإل لعاموةائل اإل  3 -1-2

 

إنترناات باااللغاا  العربياا            الرقمي بوجود مواقع        لعام يتم اال اإل    

 RTو  CNNللمحبات الفيااااائي  العربي  جميعتا والمحبات األجن ي  م ل         

ي             BBCو عالم كاالت األن اء ال لل مواقع لو كذ ي  ورويترز      و م ل الفرنسااا

 4والعديد مال المواقع العديد التي توفر كت ًا إلكتروني  بالمجال  م ل موقع )

share       ومواقع بيع الكتب م ل أمازول وغيرها  ووجود اآلالف مال الصاااحف )

والمواقع اإلخ اري  األجن ي  والعربي  ومصااااادر المعلومات المفتوح  ووجود        

ي  التي يستبيع المرء الدخول إليتا لعلى  اختاف مئات آالف المواقع اإللكترون

توجتاتتا وميااااامينتا ومصااااادرها ولغاتتا والتي تمتاز بعياااتا بأنتا ذات             

ط يع  جدلي  ومتحدي  لل قاف  والقين العربي  ناهيل لعال ووجود اآلالف مال            

ما              قّد ما ت  قدم موادا تختلف لع ي  التي ت ي  العرب الصاااحف والمواقع اإلخ ار

ةاامي  والمب ولع   وجميع هذه المواقع توفر بيئ  لخلق مجتمع الصااحاف  الر

 المعرف .

 

  :ش كات التواحل االجتمالعي 2-2-3

تشاااير شااا كات التواحاااال االجتمالعي إلى األنشاااب   االجتمالعي          

التفالعلي  المرت ب   باإلنترنت والمتم ل   بتفالعل الناس  بننشاااء المياااميال 

 لعاملعليتا. ومياااااميال وةااااائل اإل    والمشااااارك  فيتا   وت ادلتا  والتعليق    

ناس   وينشااارونتا لعلى شااا ك                تا ال االجتمالعي  هي المدخات التي يحّمل

بدالعي              مات واألراء والمراجعات والخواطر اإل نت م ل  األخ ار والمعلو اإلنتر

 ات وغيرها.لعانوالصور أو أشرط  الفيديو  واأللعاا واإل

لمشااااركيال بشااا كات الّتواحااال   ويشاااير حجن األرقام إلى مئات الماييال  ا

الناس لمتابع   لعاماالجتمالعي وهي ذات أنشب  منولع  إذ تسالعد وةائل اإل   

األخ ار العاجل    ومواك   األحاادقاء أو الاماء   والمساااهم  في المناقشااات  

 لع ر اإلنترنت أو التعلن مال اآلخريال . وال حل   والتصفم .
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 تا هذه الش كات فيما لعرف باةن  ويكفي أل نشير إلى الدور الحاةن الذن لع  

ثورات )الربيع العربي ( م ل اةااتخدام الفيساا وك والتويتر واليوتيوا ةااواء  

فيما يتعلق بالتنظين أو التحريض أو نشاار األخ ار والصااور واألفام وكشااف   

مليار مال الناس اةتخدموا  4.2الفيائم والتجاوزات.  ويكفي أل نشير إلى أل 

االجتمالعي  وأل لدى      لعامل إلى مواقع وةااااائل اإل أجتاتتن النقال  للوحاااو   

س وك  ستخدم   1.19أك ر 2013ة تم ر   30العت ارا مال   Facebookالفي مليار م

مليول مسااتخدم نشااب يوميا.  ومسااجل لدى    727نشااب شااتريا. ومسااجل  

 مستخدم  .554,750,000تويتر 

بلغ  2014يونيو -30بتاريخ      Internet World Statsووفقا إلحصااااائيات     

عالن          نت  في ال خدمي اإلنتر يار   3,345,832,772لعدد مسااات لعدد  مل وبلغ 

أن ما نساا تا  (150430278)       العربي    مسااتخدمي اإلنترنت  في العالن

و بلغ لعدد    ( مليونا  373814865)مال أجمالي لعدد الساااكال ال الغ       36.07%

أن ما   45,805,180في العالن العربي   Facebookدمي الفي  بوك مسااتخ

مال  %12.2مساااتخدمي اإلنترنت بينما ت لغ نسااا تتن        إجمالي لعدد     ثلل 

إجمالي لعدد السكال   وهذا يشير إلى أل ما يقرا مال نصف جميع مستخدمي 

ئل اإل               قات وةااااا خدام تب ي باةااات يا  حال نت يمكال أل يقوموا   لعاماإلنتر

( إحصاائي  اةاتخدام اإلنترنت والفي     2) جدول رقن  الفصال الساادس   ماحق انظر  )  62  االجتمالعي

 (2015  ال لدال العربي   بوك في

 

 المدونات الشخصي  :3-2-3

حل االجتمالعي        ش كات التوا شخصي  لعال  يمكننا تمييا المدونات ال

ا والمواقع اإللكتروني  مال حيل ط يع  اإلشاااراف والحجن لعلى الرغن مال أنت     

توفر المشااارك  والت ادل والتعليق فالمدونات شااخصااي  وأما الشاا كات فتي  

لع ارة لعال مؤةااسااات تدير هذه الشاا كات. ولكال ط يع  المدون  الشااخصااي   

تعبيتا مذاقًا خاحااًا مرت بًا بالقيااايا التي يتتن بتا المدّول وكما يرى لع د  

العرا بشاااكل  الحفي   الع دلي أنا " لعلى الرغن مال حداث  تجرب  المدّونيال

http://www.internetworldstats.com/
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لعام  تحولت المدّونات األلكتروني  في وقت قصااير إلى أداة فعال  في الدلعوة 

إلى اإلحاااح بشااتى أنوالعا في هذه المنبق  مال العالن  ومقارلع  الفساااد    

في المقابل   .وفي هتل ةتر المسكوت لعنا  وفي تسمي  األشياء بمسمياتتا  

معلوماتي  المتعاون  معتا اجتتدت الحكومات العربي   وحتى بعض شركات ال

في إةااكات أحااوات المدّونيال  بحجب مواقعتن  وةااجال كتابتا  والتيااييق   

عالن العربي إلى         تدويال في ال لعليتن وإلحا  األذى بتن  مما حّول مغامرة ال

 .معرك  حقيقي  مال أجل إحاح األوضال العام   وتوةيع آفا  حري  التع ير

مدّول الحري  في التع        لل ال تا       ويمت هدا ير لعال الرأن ونقل األحداث مشااااا

شاهدناه خال متابعتنا           صورة فور حدوثتا . وهذا ما صوت وال صي  بال شخ ال

لما جرى وما يجرن مال أحداث منذ تفجر ال ورات الشاااع ي  العربي  . إذ لع ت    

مدونات               مت  ياةاااي العربي اذ اتسااا مدونات دورًا متمًا في الحراك السااا ال

في مناقش  قيايا  الفساد والدفال لعال  حقو   الناشبيال السياةييال بالجرأة  

الرةااامي  وفي  لعامالمظلوميال وحري  التع ير مما جعلتا تصااا م بديًا لإل     

 63ذات الوقت أح حت مستتدف  مال ق ل الحكومات العربي  .

في اةاااتخدام شااا ك   بعض التأثيرات السااال ي وال يفوتنا هنا اإلشاااارة إلى 

  ل بعيتا فيما يلي:اإلنترنت لعلى مستخدميتا والتي يتم

 االنغماس الذاتي لألفراد مما يعالتن لعال لعالمتن االجتمالعي . .1

حل في معلومات              .2 نًا إلى إغرا  ال ا يا نت أح لعالن اإلنتر حار  في  يقود  اإلب

 ضخم  تحول  دول   تركيا ال احل لعلى موضولعا.

توفر العااديااد مال المواقع اإلباااحياا  غير المحجوباا  والمتاااحاا  للشااا اااا    .3

 ال واألطفال.والمراهقي

تعرض األطفال إلى لمواد في مواقع إلكتروني  تياار في بنائتن النفسااي   .4

 وتكوينتن االجتمالعي.

ةتخدامتا في             .5 ةيل  ترفيتي  م ل ا ةي كو ةا شكل أ ةتخدام اإلنترنت ب ا

 األلعاا اإللكتروني  وتنايل المواد الغنائي  والفيديوهات والصور.
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مال هن  حولتن  مال أفراد العائل  لعدم تفالعل األفراد االجتمالعي المادن مع  .6

 واألحدقاء.

اةاااتغال اإلنترنت للترويل لألفكار واأليدلوجيات غير المرغوا فيتا في          .7

 المجتمع.

ةتغال اإلنترنت مال ق ل مجمولعات االحتيال والنصب ل عض السذص مال      .8 ا

 خال  الولعود الوهمي  التي يقدمونتا لتن.

. اقتحام التاكرز لخصااوحااي  تجساا  الحكومات لعلى األفراد ومراةاااتتن .9

 األفراد.

اةاااتغال اإلنترنت مال ق ل الجمالعات اإلرهابي  والمتعصااا   وبل   .10

 أفكارها.

 : مجتمع المعرف  والعولم      3-3

 مجتمع المعلومات والمعرف     1-3-3  

لقد أدت ال ورة الرقمي  إلى نشوء أشكال جديدة تمامًا مال التفالعل 

واالقتصادن وقيام مجتمعات جديدة داخل  العلمي والفكرن واالجتمالعي

الفياء الس راني. وتتم ل قوة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بأنتا 

تسمم للناس بالوحول إلى المعلومات والمعرف  الموجودة في أن مكال 

بالعالن في نف  اللحظ  تقري ًا. وكال للتدفق الحر للمعلومات واألفكار 

لعلى االتصال وتقاةن المعلومات والمعارف يوفر والمعارف مع زيادة قدرتنا 

فرح  تحول العالن إلى مجتمع المعلومات والمعرف . ويقوم مجتمع المعرف  

وتوظيفتا بكفاءة في جميع مجاالت  الحياة  أةاةا لعلى نشر المعرف  وإنتاجتا

. مما يؤدن إلى  تحول في  ال  نى  والعاقات االقتصادي  واالجتمالعي  

. إال أنا تظل الغال ي  العظمى مال األشخاص في العالن بمنأى والتعليمي 

لعال تلل ال ورة. بس ب "الفجوة الرقمي " التي تقوم بتوةيع هوة التنمي  

القائم  بالفعل بيال األغنياء والفقراء  ةواء لعلى مستوى ال لدال المختلف  أو 

جني ثمار داخل حدود ال لد الواحد. ولال يتمكال غال ي  األشخاص بالعالن مال 



89 
 

تلل ال ورة  ما لن يتن تمكينتن مال المشارك  الكامل  في مجتمع المعلومات 

 .64الناشئ والقائن لعلى المعرف 

ويتبلب نقل المعرف  الازم  إلنتاص وابتكار أدواتتا   لعلى وجا الخصاااوص     

القدرات اللغوي  وأطر األفكار التي يمكال أل ت نى لعليتا لعندما تأخذ لعمليات           

مال أنوال أخرى  مكانتا. وبالتالي ال تشكل المعرف  فقب جان ا واحدا    العولم 

مال العولم  كشاارط مساا ق ولكنتا تم ل لعنصاارا حاةااما في تبورها . إنتا   

لعولم  المعرف  بالعت ارها لعملي  تاريخي  مع دينامياتتا الخاحااا  التي تنظن 

 65التفالعل بيال جميع الب قات الكامن  للعولم .

تابع للتبور  نا لعلى الرغن مال تبور      والم نا ياح  أ فن في الوطال العربي  

التعلين والايااادة الكمياا  في مخرجاااتااا  وأنااا لعلى الرغن التبور الك ير                 

والمتسااارل باةااتخدام تكنولوجيا االتصااال والمعلومات  واالنترنت  بشااكل    

فنل خلق مجتمع المعرف  فيا ما زال بعيدًا  ويتيااام  66يتياااالعف كل يوم.  

لل مال خا  ل  المواقع           ذ م . وق قد لدول المت نا وبيال ا ي  بين ل الفجوة الرقم

العربي  ذات الوحول المفتوح التي توفر ةتول  الوحول إلى المعلومات مما     

يؤخر تحقيق مجتمع المعرفاا . والساااعي إلى تحقيق مجتمع المعرفاا  هو  

 الس يل إلى التبور الحيارن اإليجابي لألم  العربي 

 ولعولم  المعرف : لعامتدفق ميمول اإل   2-3-3

ال يختلف إثنال لعلى أل الميااامول ألن وةااايل  اتصااااالي  هو جوهر       

العملي  االتصااااالي  التي بتا تتم ل لعناحااار المعرف  والمعلومات. وتعتمد            

(   بب يع  الحال  بتوفير   Webالشااا ك  العالمي   الشااا ك  العالمي ) الويب          

المعرف  ال شاااري      الميااامول المنول. حيل أضاااحت اإلنترنت حاليا مخازل        

ومال . وأح م ميمونتا ذو الوحول المفتوح أمرًا بالغ األهمي  لنمو المعرف      

المتن  أل تكول المعرف   المتاح   قابل  لإليجاد   و تكول متاح  للمايد مال           

إنتاص  المعرف  الجديدة . مع تبور حقو  الملكي  لل يانات وتدابير حمايتتا              

 الجديد. لتتناةب مع اقتصاد المعرف  
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سيات والمؤةسات الدولي  أل تؤدن         شركات المتعددة الجن وتتيم العولم   لل

في تشاااكيل الحياة القادم  وتوجيتتا   –بمشاااارك  الحكومات -أدوارًا أوةاااع 

مساااتفيدة مال تكنولوجيا االتصااااال والمعلومات  حيل تقوم بدور أك ر في        

ةاايؤدن ذلل إلى وأشااكالا وحجما ونولعيتا  و  لعامالتحكن في مياامول اإل

 لعامالمايااد مال التناااف  لعلى األةاااوا  العااالمياا  لتساااويق معاادات اإل   

 والمعلومات ومنتجاتتا بما تحملا رةائلتا مال قين منتجيتا . 

لديمقراطي                         ي  وا عارات  الحر عا شااا م   يحمل م ظام العول كال ن وإذا 

ساااااوى والتقدم والمساااااواة   فنل واقع اليوم ال ي شااار بمساااتق ل لعالن تت      

الشاااعوا فيا بنمكانياتتا االقتصااااادي   والتكنولوجي   والمعلوماتي    وال             

نتوقع بعد أل دخلنا األلفي  ال ال   أل يتن تحقيق أن إنصااااف بشاااأل التوازل 

سأل  تدفق اإل      لعامفي تدفق اإل ةتظل م شمال والجنوا  و  لعامبيال دول ال

وةو  المعلومات  املعالحر باتجاه واحد تفرض ةيبرة دول الشمال لعلى  اإل

.  وحقيق  األمر أل ال ول الشااااةاااع بيال شاااعوا لعامالعالمي وتكنولوجيا اإل

عالن موجود اآلل في تكنولوجيا اإل      وتتساااع الفجوة أك ر  في مجال   لعامال

إنتاص ال رامل والمعلومات بينتا  مما ةااي  قي قيااي  التوازل واإلنصاااف في    

 العربي.  لعامشكل تحديا لإلت ادل المعلومات مال األولويات التي ت

ولقد وحاالت ال فاف  الشااع ي  األمريكي  إلى درج  مال  " ويقول بيل جيت  :

ةع  التأثير حدت ب لدال لعديدة في العالن إلى محاول  ترشيده . وتأمل هذه   

ال لدال في كفال  فعالي  وجود منتجي الميمول الوطني   مال خال السماح   

لتلفايول الخارجي كل أةااا ول . أما في     ب ل لعدد معيال فقب مال ةااااالعات ا   

أوروبا فقد قللت ال رمج  الفيااااائي  ولع ر النقل الك لي مال إمكاني  التحكن         

الحكومي . وةاااوف يؤدن ظتور طريق المعلومات الساااريع إلى هدم الحدود  

وربما لعاز بروز ثقاف  لعالمي    أو لعلى األقل نولعًا مال المشااااارك  المت ادل             

ل قافي  . كذلل ةيستل " البريق " أل يتواحل أححاا في األنشب  والقين ا

القياااايا الوطني    بل والمنفيول أو المغتربول لعال أوطانتن   مع آخريال مال 
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كال موقعتن . وربما لعاز ذلل كلا التنول               ل  أينما  مات المماث ذون االهتما

  .67ال قافي وَحد  مال الناول نحو ثقاف  لعالمي  مفردة 

وى الوطني  في دول العالن ال الل مال خبورة تدفق ولعلى الرغن مال الشاااكا

باتجاه واحد؛ فنل التوجا في ظل العولم  يسير نحو إيجاد التشريعات  لعاماإل

سير في األغلب باتجاه واحد لخدم  دول   لعامالدولي  لحماي  تدفق اإل الذن ي

 الشمال.

فييانتا وال شل في أل ط يع  المعلومات ووفرتتا وةتول  الوحول إليتا و   

تأثيرها في المجتمع لعلى العملي            ةاااوف تبرح تحديات ك يرة في مجال  

 التعليمي  والتنشئ  االجتمالعي . 

إل المستق ل ي شر بأل الميمول ةيكول هو مجال االةت مار األك ر ربحي  . 

في القرل الحالي أهن مصادر دخل المؤةسات      لعاموةتشكل مياميال اإل    

 نافس  االقتصادي  . ي  وأهن مجاالت الملعاماإل

الفيااااائي العربي أل يلح  النسااا   العالي  مال       لعاملمراقب  لإل ل و يمكال

ومعظمتا مال -ال رامل والمساالسااات واألفام والرةااوم المتحرك  األجن ي   

 68التي تعرضتا  الفيائيات العربي . –إنتاص أميركي 

اللغ  واآلل أحاا م المشاااهد العربي يشاااهد ألعمااًل درامي  مدبلج  إلى   

تاص          خل اإلن تاص أمريكي وتركي ومكسااايكي وكورن وأخيرًا د ي  مال إن العرب

التندن إلى الفيائيات العربي  مال خال قناة فيائي  خاح  بالدراما التندي  

ي ( في نوفم ر         ي  )بوليود العرب ج  الى العرب مدبل تدت     2013ال قد شااا . و

  والتساااويقي    ي لعان( قناة مال الفياااائيات اإل   157السااااح  العربي  ظتور )   

 والتجاري .

ئل اإل    ئل اإل     لعاموتساااتن الرةااااا ي   في وةااااا  لعامي  والحمات الترويج

الفيائي   بت  يت واقع يقول "إل ال يائع المعلال لعنتا للمستتلل ال تنفصل     

ات الفياااائيات   تقوم بترةااايخ الروح  إلعانلعال ةاااعادتا!" وهذا  يعني أل 

ةتتاكي  لعند األفراد. بل إل الروح ا  ح حت تتحول إلى نول    اال ةتتاكي  أ ال

مال االةاااتاا كما يقرر ) ماركوز(  ذلل  أل الناس يجدول جوهر روحتن في 
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لدقيق االةاااتق ال  وفي بيتتن األنيق          تازهن التلفايوني ا ياراتتن وج ةااا

 ( 69وأدوات ط ختن الحدي  .")

سيبرة لعلى هذا الجمتور  ال يقابلا     سعي الدائب نحو ال ولتحقيق ذلل فنل ال

نظر إلى الجمتور إذ ي حمل المساااؤولي  الوالعي  نحو المجتمع  وبل بالعك ت

بوحاافتن زبائال مربحيال لي  إال حتى لو بالعت الفيااائيات الجمتور الوهن  

شق  إلل".     سيارةإلل" "وهذه ال ةيقود إلى تأثيرات في  م ل "هذه ال هذا كلا 

ةتظ    سا الت حول القين الجديدة التي  رًا تر تأثيبنى المجتمع لعميق  وت ير ت

 ي  العالي .لعاملما تقدما التقني  اإل

مقولتا الشاااتيرة حول القري  العالمي         Mcluhanلقد لعرض مكلوهال             

يرغ" )                 ن  جوت مجرة  كتااابااا " لعت ر أل        (Gutenberg Galaxy Theفي  حياال ا

االكتشاااافات الكترومغناطيساااي  قد جعلت المجتمع ال شااارن يعيش في جو 

القري  العالمي . فالكرة األرضاااي   أضاااحت مال ناحي  :           يمكال  أل نساااميا ب   

مجتمع  تعّلن ومال ناحي  أخرى  فننتا مال حيل تشاااابل لعاقاتتا المتداخل             

 70أح حت في ليل  وضحاها قري  حغيرة . 

وتع ير  القري  العالمي  الذن اةاااتخدما مكلوهال  تع ير واقعي إلى حد ما             

ح  ل          تا نات الجم  الم كا ما يخص اإلم هذا يعني     لعامتدفق اإل في لدولي . و ا

انفتاحا وتفالعا لعالميا متاايدا بيال الحياااارات اإلنسااااني    حساااب ما يراه            

في  -بيال أمن مختلف     لعام. إال أل امتاك المقدرة لعلى اإل   لعاممنظرو اإل

سات الدولي    ستوى       –ظل المناف شاط إلى الم ح م لعائقا للرقي بتذا الن قد أ

ةائل اإل المبلوا. وهذا يحد ةيما مع   لعامث بالرغن مال تنول وك رة و   وال 

 ك رة المحبات المحلي  والعربي  واألجن ي  المتنافس   . 

وكما أشاارنا ةااابقًا أل  المشاااهد العربي يسااتبيع بأقل تكلف  أل يختار أن   

لذا  71قناة فيائي  تتناف  لعلى جذبا.    1290قناة يريدها مال بيال أك ر مال

ال لعال إدارات  الفيااااائيات العربي  أل يدركوا ط يع       كال لعلى  المساااؤولي  

جمتورهن الذيال يميلول إلى مشاهدة الفيائيات العربي  لعدم وجود الحاجا   
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 اللغون   وألنتن ينتمول إلى ثقاف  وحيااااارة واحدة   ومصااااالم مشاااترك .     

باإلضاااف  إلى ذلل   فنل اختيارات الجمتور المتاح  لعلى الفيااائيات العربي  

اهد العربي ب رامل ترفيتي    وحياااااري    وثقافي    وفكري           تاود المشاااا

وموضولعات مرت ب  بحياتتن اليومي . ومال ثن فنل الدور الذن تلع ا القري   

العالمي  اليوم ةاايعاز حقا ما نسااميا ق ائل في القري  الكوني  الصااغيرة  .   

ي    وهذا يعني أل الفيااائيات العربي  ةااتسااالعد في تقوي  االنتماءات القوم

وتعايا التوياات الوطنيا    وةااات رن ال قاافاات المحليا  والقوميا  . واآلل       

يستبيع العرا في المتاجر مشاهدة الفيائيات العربي  في أمريكا أو أوروبا    

ي  في            ي  المحل كال ذلل مال خال محبات التلفايول العرب تا   ةاااواء   ذات

    أو مال خال مجتمعتن المحلي   أو مال خال اشاااتراكات في باقات مدفولع

العربي  الموجت  لل لدال التي يعيشاااول فيتا . اةاااتق ال باقات الفياااائيات  

لدخول إلى المواقع اإلخ اري  العربي               ئد وطنتن وا وبنمكانتن تصااافم جرا

وححف بادهن والمدونات ويشاركوا بآرائتن التي تحمل وجتات نظر نقدي    

خل الوطال   وي قوا     ما هو موجود دا ماس يومي بتموم  أك ر جرأة م لعلى ت

تأثيرًا لعميقًا  في مكونات القري   لعامأل لوةااائل اإل الوطال األم لذا ي دو لنا

الكوني   إنتا تقود إلى تشااظي  المجتمع  وتعاز التويات وال قافات األحاالي   

إذ تتمسااال الفئات المختلف  بخصاااوحااايتتا ال قافي  في المجتمع المتعدد          

 األمريكي أو األوروبي الذن تعيش فيا  كالمجتمع-ال قافات واأللعرا  

في دلعن هويتتن  ايساااتمرو   ونتوقع مال العرا ذون ال قاف  المشاااترك  بأل

 72يستمر التفالعل القومي في قياياهن المشترك  .    أل القومي  وتعاياها  و

وأحااا م بنمكانتن مشاااااهدة العديد مال القنوات الفيااااائي  لع ر ال اقات             

 الموجت  لقاراتتن.
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تالي)رقن    ونظرة ا ي  الموجت  للمواطال       3لى الجدول ال نا ط يع  القنوات الفيااااائ ( تري

    العربي والتي يغلب لعليتا ما يلي :

 

 2011( أحناف القنوات العربي  3)جدول رقن

الااانساااااا ااا   

 المئوي  
 االجمالي

القبااال   

 الخاص

القبااال   

لحكوم     ا

 ن

 أحناف القنوات

 القنوات الجامع  48 234 282 26.4%

ات نصااايا   إلعانا القنوات الربحيا  تساااو    0 157 157 14.7%

 وتسلي 

 المنولعات الغنائي  2 129 131 12.2%

 قنوات الدراما 7 122 129 12.1%

 القنوات الديني  8 83 91 8.5%

 القنوات الرياضي  18 61 79 7.4%

 القنوات اإلخ اري  4 61 65 6.1%

 القنوات البفول  1 39 40 3.7%

 نوات ال قافي الق 7 13 20 1.9%

 القنوات الوثائقي   1 17 18 1.7%

 القنوات  التعليمي  9 9 18 1.7%

 القنوات االقتصادي  2 15 17 1.6%

 القنوات األةرة 2 12 14 1.3%

 قنوات السياح  0 4 4 4%.

 ةيارات \القنوات اختصاحات أخرى موض   0 4 4 4%.

 1069 

100% 

960 

90% 

109 

10% 

 المجمول

 المئوي  والنس  

 http://www.asbu.net/www/ar/home.asp المصدر
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( وتشمل %39.8ات النصي )لعاننس   القنوات الترفيتي  و التسو  واإل -

 وتسلي /المنولعات الغنائي /قنوات ات نصي إلعانالقنوات الربحي  تسو  و

الدراما/القنوات الرياضي /القنوات اإلخ اري /قنوات السياح /قنوات 

 ةيارات \ت أخرى موض  اختصاحا

 (   26.4نس   القنوات الجامع%) 

  (  8.5نس   القنوات الديني% ) 

 (   18نس   القنوات ال قافي  واالخ اري )%. 

وتشمل القنوات اإلخ اري /القنوات البفول /القنوات ال قافي /القنوات 

 الوثائقي /القنوات  التعليمي /القنوات االقتصادي  

 (282) التي ت لغ لى ما يقدم في القنوات الجامع وبالرغن مال تحفظنا لع

فننتا تخلق اآلل جوا مائما    -قناة مال حيل المستوى واألةلوا والميمول 

للحوار والتفالعل العربي   إلى جانب أنتا تفسم مجاال للشعوا العربي  

للتع ير لعال آرائتا ومتابع  قياياها الرئيسي . ونعتقد أل هذا ةيشكل تيارا 

يلا بتدوء بيال الشعوا   ويدلعن الشعور بوجود األم  العربي   يجد ة 

كق يل  لعربي  واحدة في إطار القري  الكوني  المشتمل  لعلى العديد مال أمن 

األرض أو ق ائلتا. أن أل لعالن الغد ةيعّاز القوميات   ويجعل شعوا العالن 

 ق ائل متعددة في قري  كوني  واحدة.

ال تغير هوي  ثقاف  األم  العربي  بأكملتا كما فالقري  الكوني  المشّ ك  ل

يتوهن ال عض   ولكنتا ةتقود إلى تفالعل ي ريتا  وثقاف  الشعوا وهويتتا 

هي ثقاف  وهوي  نامي  وال يمكال أل تكول جامدة وةاكن    واألمن الحي  

كاألم  العربي  تملل ثقافات حي  قابل  للنمو والتجدد والتفالعل مع ال قافات 

مال غير ذوبال وةتقود إلى ت ادل تفالعلي مع ال قافات المختلف  . األخرى 
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وهذا الت ادل التفالعلي ةيسالعد في تبوير ثقافات شعوا العالن وةيقود 

 إلى حيارة جديدة .

إل إدراك هذا الدور القومي الذن تمتد مساحتا لعلى امتداد الكرة األرضي  

متور كوني في القري  العربي ألع اء جديدة للوحول إلى ج لعامي حّمل اإل

  وبميمول  لعامالكوني  المشّ ك  وهي ألع اء مرت ب  بنولعي  تكنولوجيا اإل

 رةائلا.

وقد أث ت الحراك العربي وأشكال ال ورات التي اجتاحت العديد مال الدول 

العربي  أل تكنولوجيا االتصال وفرت للجماهير العربي  ة ًا مال التفالعل لن 

مت المواقع اإللكتروني  وش كات التواحل نشتدها مال ق ل  وقد ةاه

االجتمالعي وخصوحًا الفي  بوك والتويترإلى تداول المعلومات والتواحل 

 الفعال مما ةالعد بشكل ك ير في ال ورات العربي .

ي العربي لعاموكذلل كال للفيااائيات العربي  دورها الفالعل في المشااتد اإل

اللعتصاااامات لتكول مع مواقع   مال خال النقل الحي للحوادث والمظاهرات وا  

التواحااال االجتمالعي ذات قدرة فائق  لاةاااتجاب  للحوادث وإتاح  الفرحااا   

ي لعامللتفالعل بيال تلل الوةااااائل وجمتورها العريض ومما جعل الواقع اإل       

الرةااامي  إذ انفتحت األبواا واةاااع  أمام اإلنسااااال        لعامواقعًا يتجاوز اإل  

ت وبات النشااباء والمعارضااول لتن  العربي  وتن كساار الك ير مال المحظورا

   ي العربي .لعامدورهن في المشتد اإل

 حري :المعولن في مجال ال لعامرابعًا:   تحديات اإل-4

إل أزم  وةائل وحقو  اإلنسال هي أزم  تاريخي  متصل  فمال يملل القوة     

  والقدرة في التوحيل   والقدرة لعلى حجب االتصال  لعاموالنفوذ ووةائل اإل

  ومنعا لعامديد نولعيتا وكميتا   ةااوف يظل المتيمال لعلى منم حق اإلوتح

وحراةتتا أو تشويتتا      لعاموةيظل متيمنا لعلى تحديد القين األخاقي  لإل 

ويتسااااوى األمر في ذلل الدول المتقدم  والدول النامي . وكما يرى بنجاميال 

لحري  مال  ففي العالن ال الل يسااالب قتر الدول  الشااااديد ا          (  "1998باربر) 

الشااعوا التي لعلى وشاال تحقيق انباق  اقتصااادي   أما في العالن األول     
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سو  التي لي  لتا   فنل قتر الدول  القليل يترك األفراد با حماي  مال قوى ال

ةتنادًا       ةوا  الكوني  ا ةيبرة منبقي  أو جمعي  وااللعتماد لعلى األ لعليتا أن 

د لعلى المسات ديال المحلييال  إلى الساخاء الكوني قد يكول أفيال مال االلعتما  

اةتنادًا إلى  الفقر. إال أل كليتما يشكل نولعًا مال اإلخيال وال يحول أن منتما 

ي               ما تنمحي الحر تا الفوار   بين م  التي تاداد في عا ي  ال لل الع ود دول ت

ةس  بيت الحري /   2013ط قًا لما ورد فى تقرير لعام )و 73العام "  فرن  ( لمؤ

صاااحاف "     انخفيااات نسااا   ةاااكال العالن الذيال    هاوس " تقرير حري  ال

شرة         ستوى لتا لعلى مدى لع ححاف  حرة تماما إلى أدنى م شول في ظل  يعي

ةااانوات. وقد لوح  التدهور العام الذى لحق بحري  الصاااحاف  العالمي  فى  

صحاف  فى امريكا      واليونال  دول م ل مالى وزيادة القيود المفروض  لعلى ال

القيود المفروضاااا  لعلى حري  الصاااحاف  فى الشااار        الاتيني  . وتفاوتت    

االوةب وشمال افريقيا , حيل احتفظت كا مال تون  ولي يا بالمكاةب التى 

 .ًافى الوقت الذى شاااتدت فيا مصااار تدهورًا ك ير        2011حققوها فى لعام   

ويرى ديفيد كريمر  رئيسااا  مؤةاااسااا  بيت الحري  انا " بعد لعاميال مال          

ر  االوةااب  ونحال ال ناال نرى جتودأ مك فا االنتفاضااات التى شااتدها الشاا

الخنا  لعلى   مال ق ل الحكومات االةاات دادي  في جميع أنحاء العالن لتياايق 

ةواء لعلى االنترنت او خارص االنترنت". كما يرى ال      الحوار السياةي المفتوح 

" هذا التدهورالعام يعت ر مؤشااارًا مقلقًا لحال الديمقراطي  لعلى الصاااعيد            

صحاف     العالمي ويع ة  إلى اليقظ  والتن ا لتعايا وحماي  ال ك  الحاج  الما

   74المستقل 

وديمقراطيتا في المجتمع العربي  لعاموتسااتدلعي مسااأل  حري  وةااائل اإل  

 اةتحيار لعدد مال القيايا :

  إل حري  الشعوا وحري  اختيار فكرها   ال يحققتا تدفق المعلومات

ة أخرى ال يمكال التعويل لعلى نظام     إذا لن يكال هناك توازل فيتا   وبع ار    
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مات               لل المعلو لعالن غني يمت ظل وجود  فا    في  يد منفتم اآل جد لعالمي 

 وتقنياتتا وأدواتتا  ولعالن فقير محروم منتا . 

 إ

 لعامل التوجا نحو التاقي واالندماص بيال الشااركات ذات الصاال  بصاانالع  اإل

لى الحري  مال حيل   يقود إلى نول مال السااايبرة لعلى المعلومات مما يؤثر لع   

 نولعي  المعلومات التي تصلنا . 

 الجااديااد لعلى الرغن مال إتاااحتتااا ديمقراطياا    لعامإل تجرباا  اإل

التفالعل والتواحاااال   إال أنتا في ط يعتتا ال يمكنتا تجاوز السااالب  التي            

تفرض النص وتقترح النص المفرغ مال إحاااالتااا الااداخلياا  وتحويلااا إلى  

ي  أو      نصاااوص أخرى ومواقع أخرى  وال جب المواقع اإللكترون تا ح تي يمكن

  إغاقتا.

  بااالقوانيال      والااديمقراطياا  محكوماا  لعربيااًا               لعام إل حرياا  اإل

والتشااريعات م ل الدةااتور وقانول المب ولعات والملكي  الفكري    ومواثيق  

ي . وتتم ل لعامي   واللوائم المنظم  للمؤةاااساااات اإللعامشااارف المتال اإل

  الدولي  ومواثيق حقو  اإلنسال.                                                                                                 إقليميا ودوليا بالقوانيال

والحري     تتم ل باحترام  لعامإل القيي  األةاةي  في العاق  بيال  اإل   

اة والعدل إنساااني   اإلنسااال بما تعنيا مال احترام لحريتا   وحقا في المساااو

والصااااد  فيما يقال لا وما يقولا وحقا في الوحاااول إلى المعلومات  وإل           

 ا ةيظل حلما.إلعاماألمل في مستق ل أفيل لإلنسال العربي ولوةائل 

مات واإل      عالمي للمعلو قد نص المؤتمر ال نا : "   لعامو بتون  لعلى أ

ة تنبون حري  الصاااحاف  لعلى مسااائوليات. وحيل أل التكنولوجيات الجديد          

الجديد" لعلى اإلنترنت  فننا ال يجب        لعامتسااامم بحري  غير مسااا وق  "لإل    

اةااتخدامتا مال أجل تشااجيع لعدم التسااامم وال غياااء. وبداًل مال هذا  البد    

لقين التسااامم  والحوار  واحترام التنول أل تكول أةاااةااًا لمجتمع معلومات   

م . فابد لمجتمع المعلومات م       ال تقريب  لعالمي يكول شااااامًا بمعنى الكل

العالن بداًل مال إضااااف  انقساااامات جديدة إليا  والساااعي لخلق بيئ  لعالمي   
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العرا   لعاموالعلال مجل  وزراء اإل.75 تتسن بالمايد مال العدال  واالنسجام"  

وثيق  الفيائيات وهي تتدف إلى السيبرة الحكومي  لعلى    2008في ف راير 

ئ واألطر المقترحاا  الفياااااائيااات وتكمين األفواه ولعنوال الوثيقاا  "الم اااد

لتنظين ال ل واالةاااتق ال اإلذالعي والتلفايوني لع ر الفياااااء في المنبق       

العربي "  تتياامال الوثيق  م ادئ لل رامل السااياةااي   ومنتا منع ما تسااميا  

بالتحريض لعلى فسااااد األخا  وااللتاام بالقين الديني  واألخاقي  للمجتمع 

ضرورة االلتاام ب .العربي ضولعي  واألمان  واحترام كرام   كما تؤكد لعلى  المو

الدول والشاااعوا وةااايادتتا الوطني  ولعدم تناول مادتتا أو الرموز الوطني      

 .والديني  بالتجريم

سيئ إلى الذات        ضرورة االمتنال لعال بل كل ما ي ااااا يًا إلى  وتدلعو الوثيق  أي

اإللتي  واألديال السااماوي  والرةاال والمذاهب والرموز الديني  الخاحاا  بكل  

وتحض الوثيق  لعلى االلتاام باحترام م دإ السااايادة الوطني  لكل دول           .فئ  

لعلى أرضاااتا  بما يتيم لكل دول  الحق في فرض ما تراه مال قوانيال ولوائم       

أك ر تفصيا  وااللتاام بم دأ والي  دول  المنشأ مال دول إخال بحق أن شيء  

نازلعات التي تنظمتا أو كيال في اللجوء إلى أجتاة تلقي الشكاوى وتسوي  الم

 هذه الوثيق .

لدول         لعاموالمتابع لحري  اإل   في الوطال العربي فننا ةااايجد أل لعددًا مال ا

  لعامالعربي  تقع في خان  أةاااوأ لعشااار دول في العالن مال حيل حري  اإل         

 لعاموةاايجد كذلل أل ك يرًا مال الدول العربي  باتت ت يااّيق لعلى وةااائل اإل

واحاااليال مال خالتا بأشاااكال لعدة م ل حجب         االجتمالعي  وشااا كاتتا والمت     

ي                مالع لعدد ك ير مال المواقع االجت تا األردل بحجب  ما فعل هذا  المواقع  و

وبسجال بعض مدراء هذه المواقع. باإلضاف  إلى ةجال العديد مال المدونييال    

مارات               تا األردل واإل ي   ومال بين لدال العرب يد مال ال  عد ناشااابيال في ال ال

 76 وال حريال ولع مال ومصر.

يت  تقرير وأشااااار ي   ب يد    إلى House Freedom الحر عد هات    مال ال جا  االت

 :ذلل في بما  2012 لعام في العربي  المنبق  في لعاماإل لحري  الرئيسي 
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يد المساااتمر فى اةاااتخدام ادوات اإل       ●  والتى   الجديد   لعاموقد ادى التاا

ها مال  تتيااامال الشااا كات االجتمالعي  لعلى االنترنت والتواتف النقال  وغير        

تكنولوجيا المعلومات واالتصاااالت  الى توةاايع تدفق االخ ار االمر الذى دفع 

ئل اإل           تدابير القمعي  لتقييد وةااااا بأتخاذ بعض ال الجديد.    لعامالحكومات 

التدابير القمعي  احاااادار العديد مال القوانيال التى تتعلق        تلل   وتيااامنت  

مدونيال وغلق مواقع        ي  , وةاااجال ال مات      بالجرائن االلكترون خد نت و االنتر

 . الرةائل النصي  أثناء فترات االضبرابات السياةي 

فالعوامل االقتصااااادي  بما فيتا التحديات التى تواجا االةاااتدام  المالي                   

للصااحاف  المب ولع  اضاااف  الى االلع اء االخرى التى فرضااتتا ازم  اليورو      

لديمقراطي  . فى العديد مال الدول ا لعامكال لتا تأثير ةااال ي لعلى حري  اإل

فقد اثرتخفيض لعدد الموظفيال واغا  منافذ الصااحاف  لعلى مسااتوى تنول  

ئل اإل      لعامالتغبي  اإل  قدرة وةااااا حد مال  لعلى أداء دورالمراق     لعامي  وال

 77وإبقاء المواطنيال لعلى لعلن كاف.

فريدم هاوس  مؤةس  بيت الحري ل " 2013 وجاء فى " تقرير حري  الصحاف 

Freedom House ظل مسااتوى  :ا في الشاار  األوةااب وشاامال أفريقيا : أن

  ولوح  2012األةاااوأ في العالن في لعام      فى تلل المنبق     لعامحري  اإل 

لل المنبق         لدال ت ي  العظمى مال ب غال  ناء       ركود أو تراجع في ال باةااات    

لدال الربيع العربي هما    يا وتون  نجحا      اليمال. في حيال أل اثنيال مال ب لي 

مصااار مرة   مكاةاااب ك يرة لتن لعال العام الساااابق  لعادت الحفاظ لعلى  فى

لوح    لشااا ا الجايرة العربي   فقد      أخرى إلى فئ  غير حرة. اما بالنسااا       

ف  في دول م ل          حا ي  الصااا مارات      تدهور فى حر يت  واإل ال حريال  والكو

 2012العربي  المتحدة. وقد شاااتدت اةااارائيل العديد مال التحديات فى لعام 

 78اجعتا لمرت ا حرة جائي  مما ادى الى تر
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العربي ةاانعرض ر ي  مؤةااسااتيال   لعاموللنظر إلى حااورة الحريات في اإل

ي  اإل         ل  حر حا ما      لعامفي اإل لعاملعالميتيال تراق ال  قاريره وتصاااادرال ت

 السنوي  بتذا الخصوص.

وق ل لعرض هذيال الجدوليال اللذيال يعرضااااال فقب ترتيب الدول العربي           

ةيرى  لعامي  اإلبيال دول العالن مال حيل حر   والمدقق في هذيال الجدوليال 

  لعامأل هناك اختافًا واضاااحًا في ترتيب بعض الدول لعلى ةااالن حريات اإل

( في مؤشااار مراةااالول با  77فم ًا نجد أل بلدًا مال )الكويت( كال ترتي تا )

حدود  إال أننا نجده في مؤشاار مؤةااساا  بيت الحري  / فريدم هاوس يصاا م 

(128.) 

تالي رقن ) والجدول ا  عالن  وهو        4ل لدول العربي  بيال دول ال ( يم ل ترتيب ا

ياا  في الوطال العربي حساااااب ترتيااب لعاميشاااير إلى مااأز  الحريااات اإل 

Freedom House . 

 

تقرير مؤةااساا  بيت  2013ترتيب حري  الصااحاف  للدول العربي  لعالميا  (4الجدول  رقن )

 2013 فريدم هاوس  " تقرير حري  الصحاف  \ الحري 

 التقدير ال لد الترتيب
حال  حري  

 الصحاف 

 حرة جائيًا 47 موريتانيا 93

 حرة جائيًا 49 جار القمر 96

 حرة جائيًا 52 تون  109

 حرة جائيًا 53 ل نال 112

 حرة جائيًا 59 الكويت 128

 حرة جائيًا 59 لي يا 128

 غير حرة 61 الجاائر 134

 غير حرة 62 مصر 140

 غير حرة 63 األردل 145

 غير حرة 66 المغرا 149

 غير حرة 67 أفغانستال 153
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 غير حرة 67 العرا  153

 غير حرة 67 قبر 153

 غير حرة 71 لع مال 160

 غير حرة 74 جي وتي 164

 غير حرة 74 اإلمارات العربي  164

 غير حرة 79 اليمال 172

 غير حرة 80 السودال 174

 غير حرة 84 السعودي  182

 غير حرة 84 لصومالا 182

اليف  الغربي  وقبال  182

 غاة

 غير حرة 84

 غير حرة 86 ال حريال 188

 غير حرة 88 ةوريا 189

-/default/files/FOTP%202013%20Booklet%20Final%20Complete%20http://www.freedomhouse.org/sites

%20Web.pdf 

(الذن ألعده  منظم  مراةاالول با 5وإذا انتقلنا إلى مؤشاار حري  الصااحاف  الجدول  رقن )

حدود ةااانجده يختلف في ترتيب الدول العربي   ولكنتا تظل تحتل مراتب متأخرة في              

جد في ال اد العرب  ي            التقيين وال يو لدول ذات الحر حدة تقع في حااافوف ا ل  وا ي  دو

 ي .لعاماإل

  مراةلول با حدود – 2013مؤشر حري  الصحاف  العالمي (5رقن ) الجدول 

Rank الترتيب Country ال لد note differencial 

 (45) 6 - 24,52 جار القمر 51

 (67) 0 26,76 موريتانيا 67

 (78) 1+ 28,28 الكويت 77

 (93) 8- 30,15 لل نا 101

 (114) 4+ 32,86 قبر 110

 (112) 2- 33,49 اإلمارات العربي  المتحدة 114

 (122) 3- 36,54 الجاائر 125

 (154) 23+ 37,86 لي يا 131

http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202013%20Booklet%20Final%20Complete%20-%20Web.pdf
http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/FOTP%202013%20Booklet%20Final%20Complete%20-%20Web.pdf
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عايير التقيين التي العتمد كل واحد      ويرجع االختاف بيال  المؤشاااريال إلى  م

منتما لعليتا.  فمراةااالول با حدود يصااانفول الدول بناء لعلى الدرجات التي 

تحصااال لعليتا مال خال  ةااات  معايير لعام . باةاااتخدام نظام الترجيم لكل 

ج  تتراوح بيال           لدول لعلى در ن    وترد ا ب  ممك جا كل مال   100و  0اةااات ل

ةااتخدام هذه الحسااابات كمؤشاارات في   المعايير الشااامل  الساات. ثن يتن ا 

 حساا النتيج  النتائي  لكل بلد. وهذه المعايير هي :

 التعددي   .1

  لعام.و اةتقال وةائل اإل .2

 .وال يئ  و الرقاب  الذاتي    .3

 واإلطار التشريعي    .4

 (128) 6- 38,47 األردل 134

 (138) 2+ 39,04 المغرا 136

 (134) 4- 39,93 تون  138

 (117) 24- 41,51 لع مال 141

 (153) 7+ 43,09 الفلسبي 146

 (152) 2+ 44,67 العرا  150

 (166) 8+ 48,66 مصر 158

 (158) 5- 56,88 السعودي  163

 (173) 8+ 62,75 ال حريال 165

 (159) 8- 67,40 جي وتي 167

 (171) 2+ 69,22 اليمال 169

 (170) 0 70,06 السودال 170

 (164) 11- 73,59 الصومال 175

 (176) 0 78,53 ةوريا 176

Reporters without borders for freedom of information World Press Freedom 2013 Index  المصدر 

2013,1054.html-index-freedom-http://en.rsf.org/press 
 

http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html
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 الشفافي     .5

 وال ني  التحتي  .6

  فريدم هاوس فننا  يقين  درج   \ بيت الحري    وأما مؤشااارحري  الصاااحاف        

ي  المب ول  مذال   حر لد       وال كل ب نت في  يل         واإلنتر عالن   وتحل في ال

 األحداث والتبورات لكل ةن  تقويمي .

 ويتن تحديد تصنيفات مال خال دراة  ثاث فئات لعريي  :

ةائل اإل  1   و المؤشر يقين القوانيال   لعام. ال يئ  القانوني  التي تعمل بتا و

 لعاملى محتوى وةائل اإلواألنظم  التي يمكال أل تؤثر لع

. التأثيرات السياةي  بشأل تقدين التقارير والحصول لعلى المعلومات؛  بما  2

في ذلل اليغب لعلى التحرير مال ق ل الحكوم  أو غيرها مال الجتات الفالعل  

ي   ومقدرة الصاااحفييال لتغبي  األخ ار والترهيب                  لذات ب  ا ب  والرقا والرقا

 القانوني والعنف ضد الصحفييال.

يايا           3 شر ق شر األخ ار. يدرس مؤ صادي  لعلى المحتوى ون يغوط االقت . ال

وتركيا ملكيتتا   والشااافافي     وتكاليف اإلنتاص و  لعامم ل بني  وةاااائل اإل

 79  واإللعانات  والرشوة لنشر المحتوى.   لعالالتوزيع   و تأثير اإل

وك وال يعك  التصااانيف فقب إجراءات الحكوم  والساااياةاااات   ولكال ةااال   

  فيااا الصااحاف  نفسااتا في حدود االخت ار  حتى في ال يئات األك ر تقييدا  

لد                   كل  ب لدول يتلقى.  مات أو  ا ل  مال غير الحكو فالع تات ال تأثير الج لعال 

) أقل الحرة(   والتي هي بم اب   100)األك رحري   ( إلى  0تصنيفا  لعدديا مال 

 جائيا   أو غير حرة .   األةاس لتعييال حال  حري  الصحاف  مال حرة  حرة

 15الجديدة التي ألعدتتا مراةاالول با حدود ” ألعداء اإلنترنت“وتشاامل الئح  

دول : المملك  العربي  الساااعودي   روةااايا ال ييااااء  بورما  الصااايال  كوريا  

يا  تون                  تال  ةاااور يا  إيرال  أوزبكسااا با  مصااار  أثيوب ي   كو مال الشااا

دول   13ت هذه الائح  تنبون لعلى تركمانساااتال  فييتنام  وزيم ابون. كان

  ما يشاااير إلى انيااامام دولتيال مال أفريقيا شااا ا  2007وحساااب في العام 

ستمد       ضي الرقاب  التقليدييال. وت صحراوي  هما زيم ابون وأثيوبيا إلى فار ال
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كل هذه الدول وةااااائل قمعتما مال مجمولع  كامل  متكامل  ومتكّيف  مع               

حق  في المقاهي اإللكتروني   ضاا ب  الشاا ك : الترةااان  التشااريعي   الما   

إلى هذه الائح  األولى  نيااايف هذا  …الشاااركات الماّودة لخدم  اإلنترنت 

ال حريال  اإلمارات العربي  المتحدة  إريتريا  ”: دول  خاضع  للرقاب  “ 11العام 

غام يا  األردل  لي يا  ماليايا  ةاااريانكا  طاجيكساااتال  تاياند  واليمال.               

ول الواردة في الائحاا  األولى  ال تتولى هااذه ال لاادال ةاااجال  وخافااًا للااد

الماادّونيال وفرض الرقاااباا  المكّ فاا  لعلى الشااا كاا . ولكال النالعاا  ك يرة    

لدول إلى إطار                  ما تلجأ هذه ا مألوف  في هذا الصاااادد. وغال ًا  فات  واالنحرا

قانوني ضااارورن لكّن اإلنترنت. وأحيانًا ما تساااتخدم السااالبات القياااائي    

ياةااا    ي  المعارضااايال               والسااا تا قوانيال مكافح  اإلرهاا لتحديد هو ي  في

  80والناشبيال الذيال يع رول لعال آرائتن لع ر اإلنترنت ومراق تتن.

وال يمكننا هنا أل نفصااال قياااي  حري  التواحااال لع ر اإلنترنت       

لدولي في السااايبرة لعلى اإلنترنت          يا قمعتا دول النظر إلى ال عد ا وقيااااا

د أشاااارت منظم  "مراةااالول با حدود" إلى العت ار  وفرض الرقاب  لعليتا. وق

الدول المصااادرة لتكنولوجيا الرقاب  لعلى اإلنترنت بالعت ارها متتم  بارتكاا 

 مدى ت ظِتر  كوت بلو م ل شااركات تصاارفات إل .لعامانتتاكات بحق حري  اإل

ب       الملّح   الحاج     با مراةااالول“ إّل .لتنظين ومراق   تصاااادير لعتاد الرقا

معاق   الشااركات المتعاون   أجل مال ةاانوات لعشاار حوالي منذ تعمل  ”حدود

 عتياا الدول المصاادِّرة لتكنولوجيات الرقاب  أّل وتذكِّر  مع الدول الشاامولي 

 81. لعاماإل لحري  ك يرة انتتاكات بارتكاا المّتَتن موضع في نفستا

 

 الجديد والتنمي  لعاماإل خامسًا: -5

هامًا في المساهم  في  ًا واالتصال دور  لعامى أحد أل لإلال يخفى لعل 

تحفيا الناس إلنجاز المشااااريع التنموي   فاالتصاااال التنمون وةااايل  هام   

إلشاااراك الناس في تنفيذ الخبب التنموي  . ويمكال لتكنولوجيا المعلومات       

واالتصااال التعجيل بعجل  التنمي  شااريب  أل يتوفر للناس منافذ الوحااول   

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/2012_11_07_positionspapier_en_eu.pdf
http://fr.rsf.org/IMG/pdf/2012_11_07_positionspapier_en_eu.pdf
http://fr.rsf.org/des-sanctions-doivent-s-appliquer-02-09-2011,40910.html
http://fr.rsf.org/des-sanctions-doivent-s-appliquer-02-09-2011,40910.html
http://fr.rsf.org/des-sanctions-doivent-s-appliquer-02-09-2011,40910.html
http://fr.rsf.org/europe-et-ex-urss-les-etats-doivent-controler-les-08-11-2012,43655.html
http://fr.rsf.org/europe-et-ex-urss-les-etats-doivent-controler-les-08-11-2012,43655.html
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مات  وأل تتن حماي  هذا الوحااول كحق أةاااةااي  والعمل لعلى توفير للمعلو

أل يقدم برامل وحمات   لعاممقدرة الناس لممارةاااا  هذا الحق  ويمكال لإل    

يب                   تا وتساااتج غ  يفتمون ماهير بل طب الج خا يدًا ت تا ج ي  مخبب ل تنمو

 لمصالحتن.

حااادر  قرار الجمعي  العام   لألمن   1986كانول األول/ديسااام ر  4وفي 

   جاء فيا ما يلي:  الحق في التنمي    نلعالب( 41/128لمتحدة رقن )ا

سال غير قابل للتصرف وبموج ا يحق     - الحق في التنمي  حق مال حقو  اإلن

لكل إنسال ولجميع الشعوا المشارك  واإلةتام في تحقيق تنمي  اقتصادي       

 إلعمال واجتمالعي  وثقافي  وةاااياةاااي  والتمتع بتذه التنمي  التي يمكال فيتا

 جميع حقو  اإلنسال والحريات األةاةي  إلعماال تاما. 

اإلنسال هو الموضول الرئيسي للتنمي  وين غي أل يكول المشارك النشب        -

 في الحق في التنمي  والمستفيد منا. 

يتحمل جميع ال شااار مساااؤولي  لعال التنمي   فرديا وجمالعيا  آخذيال في            - 

ضرورة االحترام التام لحقو  ح         االلعت ار  ةي  الخا ةا سال والحريات األ   اإلن

بتن  فياااا لعال واج اتتن تجاه المجتمع الذن يمكنا وحده أل يكفل تحقيق       

اإلنسااال لذاتا بحري  وبصااورة تام   ولذلل ين غي لتن تعايا وحماي  نظام 

 82ةياةي واجتمالعي واقتصادن مناةب للتنمي . 

ة تم ر/أيلول لعام   د مؤتمر قم  األلفي  قامت األمن المتحدة بعق 2000وفي 

األلفي  بنجمال ألعياء    إلعالفي األمن المتحدة. وقد تمت فيا الموافق  لعلى 

األهااداف   لعالالجمعياا  العمومياا  لألمن المتحاادة. وتمخض لعال هااذا اإل 

يدة           جد ي  ال ي  لأللف مائ لدولي لعلى تحقيق   اإلن التي تركا جتود المجتمع ا

. كما 2015لناس مع حلول لعام تحساااينات ك يرة يمكال قياةاااتا لعلى حياة ا 

حددت مقاحااااد ومقايي  معياري  لقياس النتائل التي تسااااالعد في تمويل          

ال رامل اإلنمائي   وكذلل لعلى مساااتوى المؤةاااساااات متعددة األطراف التي 

  83تسالعد ال لدال لعلى تنفيذ هذه ال رامل.

 وهذه األهداف هي :
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 القياء لعلى الفقر المدقع والجول 

 بتدائي الشاملتحقيق التعلين اال 

 تشجيع المساواة بيال الجنسيال وتمكيال المرأة مال أة اا القوة 

 تخفيض معدل وفيات األطفال 

 تحسيال حح  األمتات 

 مكافح  فيروس ومرض اإليدز والماريا وغيرهما مال األمراض 

  ضمال االةتدام  ال يئي 

 . إقام  شراك  لعالمي  مال أجل التنمي 

ل لعال شؤول التنمي  والتخبيب وال يئ  في  وقد حدد الوزراء العرا المسؤولو 

أهداف اةااتراتيجي  لعربي   2001بيانتن لعال التنمي  المسااتدام  في أكتوبر 

 مشترك  تتم ل فيما يلي: 

إل تحقيق التنمي  المستدام  في الوطال العربي يستوجب وضع اةتراتيجي       

لعربي  مشاااترك  ومتكامل  لتحسااايال األوضاااال المعيشاااي  واالقتصاااادي        

تمالعي  والصااحي  للمواطال العربي وحاااول ال يئ  في المنبق  العربي   واإلج

تااأخااذ بعيال االلعت ااار الظروف التاااريخياا  والحاااضااارة للمنبقاا  والتن وء    

 -بالمتغيرات المستق لي  والتبورات العالمي  إلنجاز ثماني  أهداف مال بينتا:

  . الحد مال الفقر وال بال 

    يب التربي  والتعلين   القياااااء لعلى األمي  وتبوير مناهل وأةااااال

 وال حل العلمي والتقني بما يتاءم مع احتياجات التنمي  المستدام . 

   دلعن وتبوير المؤةاااساااات التنموي  وال يئي  وتعايا بناء القدرات

 ال شري  وإرةاء مفتوم المواطن  ال يئي . 

            تا ئا مدني وف خاص ومؤةاااسااااات المجتمع ال دلعن دور القبال ال

وتنفيذ خبب التنمي  المستدام  وتعايا دور   وتشجيع مشاركتتن في وضع    

 المرأة ومكانتتا في المجتمع. 
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ونظرة فاحصاااا  إلى نولعي  هذه األهداف التنموي  الدولي  والعربي  يمكننا            

إدراك أل تحقيقتا يحتاص إلى أل تقوم وةاااائل االتصاااال بدورها في تحريل  

 الناس وإرشادهن وتعليمتن.

نا ف        - بدول وجود     لعلى ةااا يل الم ال  هل يمكن تن هذه األهداف 

 حمات تولعي  لتشجيع المساواة بيال الجنسيال أو لمكافح  األمراض؟ 

وهل يمكننا ضاامال االةااتدام  ال يئي  أو تحساايال حااح  األمتات     -

ل            ناس المعنييال واج اتتن والسااا ل الكفي ي  تعلن ال دول حمات إرشاااااد

 لتحسيال ظروف حياتتن وة ل الحفاظ لعلى ال يئ ؟

 في إرةاء مفتوم المواطن  ال يئي ؟ لعامتجاهل دور اإلوهل يمكال  -

في تعايا دور المرأة ومكانتتا في    لعاموهل يمكال تجاهل دور اإل     -

 المجتمع؟

فنل اإل    نا  ي  مال خال           لعامومال ه قدم برامل تولع نا أل ي يد يمك جد ال

 الفيائيات ومال خال المواقع اإللكتروني  والش كات اإلجتمالعي .

يد يوفر أداة هام  لمشااااارك  الناس وإةاااتاما  في تحقيق          الجد  لعامإل اإل

تنمي  اقتصااادي  واجتمالعي  وثقافي  وةااياةااي   وهو وةاايل  هام  لتجاوز    

التقليدي  مال    لعامالفجوة الرقمي   حيل يمتاز بكفاءة أك ر مال وةااااائل اإل      

سرلع  والوحول وحجن االةتخدام والتفالعل  مما يجعلا مال العوامل       حيل ال

الجماهير لعلى مشاااارك  أوةاااع مال أجل تحقيق الخبب التنموي . التي تحل 

وفي إحداث  تغيرات   في نمب حياة الناس وأةاااااليب الحكومات في اإلدارة       

جارة ونمب التعلين            ي  وأةااالوا الت مالع ي  واالجت ياة  االقتصاااااد ونمب الح

 وخصوحًا تعايا دور التعلين اإللكتروني. 

ح  للمواطال العادن فننتا      وحينما أحااا حت القنوات الفيااااائي  متا      

أح حت منافس  لمحبات التلفايول المحلي    والتي توظفتا الحكومات لعادة   

ما          لاتصااااال التنمون إلنجااز خببتاا الوطنيا  في التنميا  . إل ماا تقاد

الفيااائيات اآلل مال ترفيا يصاا م لعامل جذا للجمتور مما يساار  جمتورًا   

ليتلقى رةائلتا التنموي  . إذل كال مال المتوقع أل يرت ب بمحباتا الرةمي  
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فالمحبات الفياااائي  تكساااب جمتورها لعلى حسااااا المحبات الرةااامي     

وتقدم رةااائل أحيانًا تكول معيق  للتنمي    أو تتعارض مع أهداف االتصااال  

 التنمون أو تحول دول وحول الرةال  التنموي  إلى جمتورها المستتدف.

ب    االالعرا    لعام والمبلوا مال وزارات اإل       لوزراء العرا      امااا ألعلناا   لتاام  ا

ي                هداف التنم يد أ حد يانتن لت ي  ب بالتنم جب أل يعلال والمعنييال    مال الوا

لربب بيال أهداف التنمي  العربي  وبيال رةاااائل     االعرا  كذلل    لعاموزراء اإل

 وةائل بادهن لتخدم التنمي  العربي .

أهداف الجديد بعمل لعربي مشاااترك يخدم  لعاموهذا يساااتدلعي توظيف اإل

التنمي  األلفي  واهداف ال يال العربي للتنمي    وال بد مال العمل المشاااترك          

الجاد والمشاااترك لتوظيف االنترنت في ال رامل التنموي  وخصاااوحاااًا توفير 

 المصادر المفتوح  وتوظيف الش كات االجتمالعي  والفيائيات لخدم  التنمي .

مات و الشاااعوا العربي      وتعد الفجوة الرقمي  بيال الشاااعوا الغني  بالمعلو     

ي   في         جاز التنم مات مال أك ر العوائق التي تعيق جتود ان بالمعلو الفقيرة 

ف               مات والمعر قار إلى المعلو ي  تعاز االفت فالفجوة الرقم ي .  لدال العرب ال 

 لعاموتحد مال فرص النمو االقتصاااادن والتبور العلمي والفكرن . ويوفر اإل  

رقمي   بنقام  "الش كات االجتمالعي  " ال قافي   الجديد فرح  لتجاوز الفجوة ال 

والساااياةاااي   واالقتصااااادي  واالجتمالعي  والعلمي  والتعليمي  بيال األفراد           

والجمااالعااات والمنظمااات والمجتمعااات لعال طريق الربب بيال المجمولعااات   

ي              عارف الجوهر مات والم تا مال الوحاااول إلى المعلو ما يمكن لع   وب المتنو

تا االقتصاااادي  االجتمالعي   .وتوحااايل منافع اإللمام  وت ادلتا لتحقيق تنميت

ب   والتعلين  والتدريب إلى أك ر المناطق انعاااًل. فمال خال          بالقراءة والكتا

تكنولوجيا المعلومات واالتصااال  يمكال للمدارس والجامعات والمسااتشاافيات 

 84 االتصال بأفيل المعلومات والمعارف المتاح .

يد بقوتا التفالعلي  قدرتا الك رة في الوحااول الجد لعامومال هنا يصاا م اإل

إلى لعاادد ك ير مال الجماااهير  ناااهياال لعال وحاااولااا إلى قااادة الرأن في   
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عاتتن             تأثير لعلى مجتم ما في ال لذيال يلع ول دورا مت ي  ا عات المحل المجتم

الجديد أل يعمل  لعام]يص م قوة فعال  في اإلةتام في التنمي [ .ويمكال لإل  

المشاريع التنموي  . ويص م لااما لعلى واضعي الخبب لعلى إدماص الناس في 

ي  إدماص اإل     ي  العرب خذ دوره في         لعامالتنمو يأ جديد في خببتن بحيل  ال

إشااراك الناس في العمل التنمون . وخصااوحااا أل العديد مال خبب التنمي    

 .العربي  في السابق تجاهلت أونسيت  دور االتصال الفالعل  في إنجاز التنمي 

85 

 العربي  لعامظواهر ةل ي   في اإل  ًا:ةادة -6

 : 86العربي تتم ل فيما يلي لعامهناك مجمولع  مال الظواهر السل ي  لإل

غير مدروس في معالج   القيااااايا المشاااترك  المركاي  :           إلعام -1

يا اإل        إلعامويفتقر إلى وجود خبب  نارًا لتوج ح  تكول م ييال لعامي  واضااا

ي  شامل  تستبيع   إلعامل حمات وتمتلل مؤشرات لتحقيق األهداف مال خا 

 اةتقباا الجمتور والمحافظ  لعليا.

غير متخصاااص: فتو يخلب في جمتوره بيال الجمتور العام    إلعام -2

يول العرا الوحااول إلى الرأن العام  فننتن لعاموالنخ  . بينما يسااتتدف اإل

 يخاط ول الرأن العام  وقادة الرأن باللغ  العربي  نفستا وباألةلوا نفسا وال

شاال في أل توجيا الرةااائل المتخصااصاا  لجمتور خاص ةاايايد مال فالعلي  

 ي .لعامالرةال  اإل

الجوهري   وال     غير م ابر: فتو موةااامي يبرح القيااااايا     إلعام -3

 يتابعتا.

ال ي ق  إلعامغير ديمقراطي يقوم لعلى م اادأ الخوف: فتو  إلعام -4

ويؤدن الرقيب ييا  ولذا يسااود تقييد الحريات مال خال التشااريعات    نلعامب

ي   وتقوم الحكومات لعامدورًا ك يرًا في الساايبرة لعلى مياامول الرةااال  اإل

 ي  وح   المدونيال . لعامبحجب المواقع اإل
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ي  لعامم ع ر: فعلى الرغن مال أّل هناك بعض األنشاااب  اإل إلعام -5

ي  لمخاط       لعامالعربي  المشاااترك  إال أل الجتود العربي  في المجاالت اإل      

العربي الخارجي هي جتود م ع رة  لعامعام العالمي وبخاحااا  في اإلالرأن ال

ال تقدم جتدًا واحدًا مشااتركًا فيا نول مال االتسااا  والتكامل والتنساايق حول 

 القيايا المشترك  المركاي . 

ئل اإل        إلعام -6 قائق: ف عض الرةااااا مد م دأ إيراد الح ي   لعامال يعت

  بتا  وال تعتمد إيراد الحقائق العربي  المحلي  والخارجي  رةاااائل غير موثو

كامل   وبعياااتا يعتمد ايراد نصاااف الحقيق  مما يجعل المرء يشاااعر أحيانًا   

ل  اإل    ي  العربي  وبايفتا ويجعلا ي حل لعال مصااااادر        لعامبتناقض الرةااااا

ي العربي  لعامخارجي  أجن ي  بح ا لعنتا  ولعلى الرغن مال أل مي ا  العمل اإل

عات المنظم  لإل     قدين        لعاموجميع التشاااري بالصااااد  وااللتاام بت لب  تبا

 الحقيق  خالص  إلى اإلنسال العربي إال أل هذا ما زال مبل ًا بعيد المنال .

نمبي تقليدن: ةاااواء في مخاط تا الجمتور في الداخل أو         إلعام -7

ةار النمبي  فنل اإل    ي العرب لعامفي مخاط تا للرأن األجن ي  ولكي يتكسر إ

ث  شاااروط أو     تاص إلى ثا تا: توفير           يح ثاني ي  و ناخ الحر تا: توفير م ي  أول ل

 يياللعاماإلمكانيات المادي   وثال تما: تأميال ظروف اإلبدال وتستيل لعمل اإل 

 وإتاح  المجال لتن للوحول إلى المعلومات. 

العربي الرةمي تعوزه الخ رة: لعلى الرغن مال وجود خ رات  لعاماإل -8

ي  العربي  تفتقد إلى وجود املعي  لعربي  قديرة إال أل المؤةاااساااات اإلإلعام

فذ لعلى اإل       ي  التي تشااارف وتن ياد يًا.     لعامالخ رات الق يًا ولعرب العربي محل

سؤوليات اإل  العربي أهل ال ق  أو الحظوة بداًل مال أهل الخ رة  لعامويتولى م

 والعلن.

يسيبر القبال الخاص لعلى الفيائيات العربي  ويسود هدف الربم    -9

ي  لعلى حسااااا  إلعالت مياااامينتا ترفيتي  ولعلى أنشااابتتا  ومال ثن كان

 ال  عد ال قافي والتنمون.
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التقليدي  والجديدة مال التدخل الحكومي         لعامتعاني وةااااائل اإل   -10

 ييال.لعاموالرقاب  ولعدم توفر مناخ الحري  لإل

ييال في الوحااول لعاملعدم وجود تشااريعات تحمي حق األفراد واإل -11

 إلى المعلومات.

حًا بعض     لعاملعلى اإل ةيبرة المياميال األجن ي     -12 العربي   خصو

 القنوات الفيائي  التي يقتصر ب تا لعلى الدراما واألفام األجن ي .

فال                  -13 كاألط ي    ئات المجتمع ي  والف ئات العمر بالف مام  لعدم االهت

 والنساء وك ار السال.

ةمي لعلى مستوى الحكومات العربي  أو مستوى       -14 لعدم االهتمام الر

ي  إلعامر مصااادر  معلومات مفتوح  ومواقع العمل العربي المشااترك لتبوي

 تخدم العمل العربي المشترك والتنمي  العربي .

ي  واضاااح   تشاااكل مجمولع  التوجتات إلعامهذا الواقع يحتاص لساااياةااا  

 واإلجراءات التي تسعى  إلى تحقيق أهداف اإلةتراتيجي  وفق مراحل زمني .

 

 يئ  العولم :ي  لعربي  في بإلعامنحو اةتراتيجي  ةابعًا: - 7

 

العربي لعلى بيئ  مواتي  للسااياةااات  لعامنقترح أل تن ني االةااتراتيجي  لإل

الوطني  والقومي  وتدرك المصاااالم العربي  المشاااترك     وترت ب بالخبب  

تا مال لعمل لعربي مشاااترك ؛ وتدرك أهمي              ما يرافق ي   و ي   الوطن التنمو

في مجال تبوير فياءات تبور   تكنولوجيا المعلومات واالتصال  وتوظيفتا 

مجتمع المعلومات  لنشااار المعرف   وتوظيف التفالعل االجتمالعي  وتوظيفتا        

في المجااال االقتصاااااادن ولعملياا  اإلدارة والحكن والتعلين  اإللكتروني                         

   والصاااح   لعاموممارةاااات العمل التجارن  والمشاااارك  الساااياةاااي   واإل 

نياا  وتنظيمياا   لعلى          والرفاااهاا  والترفيااا. مع وجود أطر مائماا   قااانو             

 .المستويات الوطني  والقومي  والعالمي 

 ولذا نقترح اشتمال االةتراتيجي  لعلى ما يلي:
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وحري  التع ير  لعامتشريعات لعربي  موحدة مناة   تكفل حري  اإل .1

  وحري  الوحول إلى المعلومات

 والكوابم الساايبرة وأقني  المجتمعات تساانتا التي الوقائي  التشااريعات إل

ن   لعلى مل   تتنول ي  لعاماإل المت ماط  لعلى وتشااات عددة  أن  القيود مال مت

أمرها  يجعل ي وتشاا يل العالن اتصاااليا لعاموالقوانيال وفي ظل االنفتاح اإل

 .حااع ا لعلى الحكومات العربي  وخصااوحااا في مجالي الفيااائيات واإلنترنت 

ال ي لعامي  وحقو  اإللعاممع حقو  المواطال اإل لعامّل تعامل وةاااائل اإل.إ

تنفصاااال لعال التشاااريعات الدةاااتوري  والقانوني  وال لعّما أقرتا المواثيق       

مام اإل              ما أ قائ حدن  ي  .وي قى الت لدول ي  وا مدى  لعاماإلقليم ييال : إلى أن 

 يستجي ول لتذه الحقو  ويدافعول لعنتا ؟ 

ي التادف إلى تشااكيل لعاموالتع ير  مال أولويات العمل اإل لعامإّل حريتي اإل

تنير وملتام وهي محكوم  بمصالم األنظم  وإرادتتا وةيبرتتا رأن لعام مس

شريعاتتا  ولذا فنل التفالعل اإل  ةيايد  لعاموت ي المتاح اآلل في بيئ  العولم  

 ييال واألفراد . لعامللشعوا واإل لعاممال توفير حري  اإل

شريعات اإل    يرورن تبوير الت ي  العربي   بحيل توفر مناخ لعامويكول مال ال

ي  م  بدال ويؤمال لإل     الحر لعد لعلى اإل ي  الوحاااول إلى   لعامما يسااااا ييال حر

المعلومات واالةاااتفادة منتا وتوظيفتا   وتؤمال للمواطال حقا في الوحاااول 

 إلى المعلومات وحقا في التع ير لعال رأيا.

 تنافسااي  ط يع  ذات ي لعاماإل األنشااب  باتتالتنول والتعددي   .2

 هذه لعلى م ًا اإلنترنت تالفيائيات وش كا    وأح حت  لعالمي  مستوى  لعلى

لتا تأثيرها لعلى نولعي  األداء      يلعاماإل التناف   لعالمي    فنل  ولذا  العالمي   

تا      لعاماإل يا لعا وظروف  حر بدا لعا في الوطال      .ي وإ قافي وتنو عدد ال  إل الت

العربي  هو ما ي رن المجتمع  ولي  هناك خشاااي  مال خبر االنصاااتار في       

م  اإل        ظل العول حدة في  ق  وا ما        ملعابوت بل إل  ما يتوهن ال عض    ي  ك

يتحقق اليوم كما أشاارنا في أك ر مال دراةاا  في ظل قري  كوني  اتصااالي    

بأل التوجا العالمي يميل إلى تعايا الشااخصاايات القومي   والتي أةااميناها   
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فات              قا جد في الوطال العربي جمتورا متنول ال  ي . ون ي  الكون ئل القر بق ا

م.وهذه الب يع  المتنولع  للجمتور تفرض    واأللعرا  واالهتمامات والمصااااال  

ييال لعدم تجاهلتن وإيجاد وةااااائل اتصااااالي  مناةااا   تل ي            لعاملعلى اإل

 ي  وبما يتماشى مع المصلح  الوطني  .لعامحاجاتتن اإل

مات          .3 فذ إلى المعلو ح  للجميع  تؤمال المن تا تكنولوج ا متبورة م

 تخدام األم ل لتا.الرقمي  وتحيير المجتمع ل يئ  الوةائب المتعددة واالة

صالم العام  الدولي       حول لعلى المعلومات مال الم  global publicيعت ر الو

good       حيل تصااا م المعلومات )حقل المعلومات العام  Public Domain 

Information               ي جات المجتمع التنمون التعليم حا يا لصااااالم  لعالم ح   تا ( م

العالن ينقساان إلى مال يملل  وال قافي  واالقتصااادي  واالجتمالعي  . ورغن أل

قسميال غير متكافئيال : مجتمعات الشمال الغني  بالمعلومات ومال ال يملل    

والتي تمتلل تقنياتتا  ومجتمعات الجنوا الفقيرة التي يصاااعب لعليتا حيازة 

المعلومات التي تحتاجتا . وهذا يساااتدلعي         لعامتكنولوجيا المعلومات واإل  

وة العميق  بينتما . خصوحا  مع وجود لعوائق   ضرورة النظر لتجاوز تلل الفج 

لعديد مال بينتا العامل االقتصااااادن والعامل الفني   باإلضاااااف  إلى التوتر            

شالعي  المعلومات والمركا الخاص     حل نتيج  حقو  الملكي  الفكري  وم الحا

  87لحقو  الملكي  الفكري  وال قافي  األحيل 

                         نولعيا وكمياي لعربي  متميا إلعامالعناي  بننتاص ميمول  .4

إل إغواء الترفيا في شاا ك  اإلنترنت والفيااائيات   وما ي وفره الميل والرغ   

الب يعي  للمرء للراح  والتسااالي  ةاااتقود الجمتور إلى التوجا نحو المواقع       

الترفيتي  كمحبات األفام والدراما والموةااايقى ومواقع اإلنترنت الخاحااا   

وةااايقى وغرف الدردشااا  مما يقود إلى لعاوف األجيال الجديدة  باأللعاا والم

ف                قا فنل ال  جادة ومال ثن  مات ال ي  ومواقع المعلو ف  الراق قا لعال مواقع ال 

الجماهيري  تميل إلى التسبيم وتتدد ال قاف  الراقي  .إل التوجا القائن اآلل  

ادن ات لا ثمنا االجتمالعي واالقتصاالعاننحو التسااابق لعلى الحصااول لعلى اإل

 لرةائلتا  ي  .واالنفتاح في مجال الفيائيات وش ك  اإلنترنت يجعل  لعامواإل
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 والجمالع  الفرد مستوى  لعلى متعددة تأثيرات وذات ممياة ط يع   ي لعاماإل

 المجتمع لعلى وأخاقي  اجتمالعي   مساااؤولي    لعليتا  يفرض مما  والمجتمع 

مجتمع ليسااات ذاتي  إذ إل الحري  في ال ضاااوابب تساااتلام فئاتا   بمختلف

 .مبلق  ولكنتا مرت ب  بالمسئولي  االجتمالعي  وبالمصلح  العام 

ةاااوف تبرح وفرة المعلومات وةاااتول  الوحاااول إليتا وفيياااانتا تحديات    

فاإل            ئ  االجتمالعي  ولذا  ي  التعليمي  والتنشااا العربي بحاج  إلى    لعامللعمل

 إنتاص مناف  لما يلي :

 محلي  والتي ترت ب بمصاالح  االهتمام بالمياااميال ذات الب يع  ال

 المواطال واهتماماتا وهموما.

 .رةائل  ذات معيار فني لعالي الجودة قابل  لجذا الجمتور 

  التعلين  –برامل حااالح  للتقدين لجميع الناس توفر لتن  األخ ار– 

 التسلي .

   برامل تقدم خ رات مشاااترك  لإلةاااتام في اإلحسااااس بالمواطن

 مي  وتستن في التنمي .وتعايا التوي  الوطني  والقو

     شئول شامل  وموثوق  ولعميق  وتغبيات ألخ ار ال تقدين تحليات 

 المحلي  والدولي   لتعميق ولعي المواطال.

          االهتمام ب قاف   البفل مال حيل المساااتوى الفني والميااامول

 الائق الذن يعاز بناء شخصي  البفل النقدي  اإليجابي   ويوثق انتماءه.

المختلف  والمشااااارك  بيال    لعاموةااااائل اإل تحقيق التكامل بيال    .5

 القبالعيال العام والخاص .

المختلف  ةاايقود إلى احتكار وةااائل  لعامالتوجا العالمي الندماص وةااائل اإل

ي  ولعلى القياااايا المرت ب  لعامو التأثير لعلى اةاااتقالي  القرار اإل لعاماإل

تحقيق اج  لبالتوزيع   ولعلى السااايبرة لعلى مياااامينتا.  ومال هنا كانت الح

ةائل اإل  ح  لتكول   لعامالتكامل بيال و   دول إلعامالمختلف  الحكومي  والخا

 حكوم  . إلعامال 
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االةاااتغال األم اال لمواقع اإلنترناات باااللغاا  العربياا  وللقنوات    .6

ي   ب  وتعمل                  الفيااااائ جذا ن   غ  لعلمي  رحاااي بحيل تخاطب جمتورها بل

لعربي واالهتمام بالمواقع الفيااائيات لعلى زيادة نساا   ما ت  ا مال اإلنتاص ا 

العربي  الجادة وتغذيتتا بالمعلومات ذات المصااادر المفتوح  لتكول منافساا  

 لألجن ي .

لتوفير منافذ مفتوح  للمعلومات  لعامتشااجيع وتعايا وتبوير اإل  .7

 للوحول إلى مجتمع المعلومات: لعامواإل

يات المائم  لتمويل المشاااااريع اإل      ك يرة في   ي  فرحاااااً  لعامتوفر المياان

ي  العربي  واةااتخدام لعامي   وإنتاص المواد اإللعامتوظيف أفياال الكوادر اإل

أحدث أنوال التكنولوجيا االتصالي  وتبوير ال نى التحتي  واإلفادة مال التبور  

 وهذه جميعتا تستدلعي مرالعاة ما يلي: لعامالتكنولوجي في مجال اإل

 لصورة الموةيقى.تدفق المعلومات / األفكار والكلم  وا  أ .

العالمي متاحا بحيل لن يعد بنمكال الدول العربي  منعا  لعامأح م تدفق اإل 

اي تصلا   والتي يقع تحت   ولي  بمقدور الفرد أل يتابع فيض المعلومات الت

يانتا          ةتول  الوحول إلى المعلومات وفي ضغبا لعليا . إل  إغوائتا وتشكل 

مال ثن فنل حجن ال يانات التي ةااوف تؤثاااااار لعلى ط يع  اةااتغالنا لتا . و  

ةتخدامتا        حول إليتا  بل إلى فال ا ةتقود إلى الحاج  لي  فقب الو تتوافر 

خشاااي  أل يغمرنا طوفانتا مما يقودنا إلى الام االة بتا   وهذا يساااتدلعي              

اةتراتيجي  منفتح  نأخذ في االلعت ار تدفق المعلومات وما يرافقتا مال أفكار 

 وحور.

 وتبوير المتاراتا . بناء القدرات 

إّل االةااتخدام األم ل للموارد ال شااري  والمادي  أمر ضاارورن بتوفير الكوادر 

يايا القومي     لعاماإل سلح  بالولعي بالق ي  المدرب  ذات الخ رة والكفاءة  والم

 والمشكات الدولي .

ي  مبال   بتنمي  مواردها ال شاااري  مال حيل لعاموإدارات  المؤةاااساااات اإل

ن ومعارفتن والتدريب المتني للحا  بركب التكنولوجيا .وذلل تنمي  ثقافاتت
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 لعامي  وكليات اإل  لعاميساااتلام التنسااايق والتعاول بيال المؤةاااسااااات اإل    

ي  مؤهل  إلعامي  بكوادر لعاموأقساما .وخاح  مال أجل رفد المؤةسات اإل     

 ومتخصص  في مجاالت  محددة كاالقتصاد أو الارالع  أو غير ذلل .

بالجانب التفالعلي لتكنولوجيا المعلومات وقدرتتا الحالي  لعلى  ص .  االهتمام

مخاط   الحواس السمعي  وال صري  والشمي  ) وهي تقني  أح حت متبورة     

 .) 

ئل اإل           حاحاااال بيال وةااااا لعاة االندماص ال ي       لعامويجب مرا كأقن ف   المختل

للمعلومات مع وجود التقني  المتبورة التي وفرت كفاءة وحجن ورخص نقل     

 معلومات باةتخدام الفاي ر أوبتك  واألقمار الصنالعي  .ال

ةاااتقود القري  الكوني  المشاااّ ك   إلكترونيا  إلى المايد مال        د.      الحوار 

الحوار والتفالعل بيال الحيااارات ولال تغير هوي  ثقاف  األم  العربي    ولكنتا 

 ةاااتقود إلى تفالعل ي ريتا. وهذا الت ادل التفالعلي ةااايسااااالعد في تبوير          

 ثقافات شعوا العالن وةيقود إلى حيارة جديدة .

 

 العناي  بال حل والتبوير  .8

ي  وذلل بتوفير المعلومات مال خال ال حوث    لعامإلعداد الحمات والخبب اإل 

ي لعامي . وتحديد أولويات العمل اإللعاموالدراةااات التي تتناول الظاهرة اإل

ي  التي يجب أل تكول العربي المشااترك  وال ةاايما تحديد المشااكات الحقيق

 :محور الخباا الموجا للجماهير 

 تشجيع إجراء ال حوث التي تتناول ما يلي:

 والنولعي ال رامل مال حيل المتم  واألداء  .أ

 تحليل ميمول ال رامل .ب

 جا. تاثيرات ال رامل لعلى الجمتور وفئات محددة كاالطفال

 اةتق ال  للرةائل الجمتور مال حيل نولعيتا وحاجاتا  . .د

ي  مال حيل بنا ها وثقافتتا وشاافافيتتا  وكفاءتتا لعاملمؤةااساا  اإل هاااااا. ا

 وخدم  المجتمع.
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 و. دراة  المواقع اإللكتروني  العربي  وتحليل ميامينتا.

 ي  الجديدة.لعامز. دراة  اةتخدامات الجمتور العربي للوةائل اإل

بكوادر مدرب  ي  لعامبالتدريب لتبوير الكفاءات ال شااري  ورفد المؤةااسااات اإل  االهتمام .9

 كفؤة.

تعايا التنول وإتاح  فرحااا  تفالعل ال قافات الفرلعي  إلغناء الوحدة وكسااار     .10

وال قاف  الرئيساااي  باشاااتمال ال رامل العام     الحواجر بيال ال قافات الفرلعي 

 لعلى رةائل تخاطب األقليات وتعاز انتماءها للجمالع  األم.

ت المعلومات واالتصااال توفير ةاا ل ال ق  واألمال في اةااتخدام تكنولوجيا   .11

في ش كات تكنولوجيا المعلومات واالتصال  مع    وضمال الخصوحي  واألمال   

 حماي  التدفق الحر للمعلومات واالتصال

يايا  العمل اإل  .12 ةيما تحديد المشكات    لعامتحديد أولويات ق ي العربي   وال 

 الحقيقي  التي يجب مخاط   الجماهير حولتا وخصوحًا القيايا التالي :

سبيال والجوالل والجار   .أ احتاالت ألجااء مال الوطال العربي م ل  فل

 في الخليل العربي.

 قيايا التنمي  في الوطال العربي.   .ا

 المجتمع المدني. .ص

 المشكات االجتمالعي . .د

 التعلين . .ه

 اإلحاح. .و

 بناء الشخصي  العربي .  .ز

 الحري  والديمقراطي . .ح

 المواطن  الصالح . .ط

 الحاكمي  الرشيدة.   .ن

 العربي . الوحدة .ك

 الباق  ال ديل . .ل

 مشكل  المياه . .م
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 .الحيارة العربي  اإلةامي  .ل

 دور المرأة في المجتمع. .س

 المشكات السياةي   الداخلي  .  .ل

 الصورة النمبي  للعرا ولإلةام في الغرا.  .ف

 

 الخاتم    ثامنًا: . 8

الجديد في بيئ  العولم  بالعت اره قوة ك رى  لعامر ي  لإل فصاالهذه ال  قدم

تأثير لعلى المجتمع العربي  والعت ر ف ب          لعامأل اإلنا  ي ال يد هو بم ا جد ال

ةلب  أولى تعادل ةلب  الحكوم  في قوتا التأثيري  فتو لع ارة لعال ةلب      

يل  لعلى قوتتا          نالعم  تساااتبيع أل تحقق اإلنجازات في المجتمع  وخير دل

صااار الحراك العربي وما نتل لعنا مال إطاح  ب اث حكام لعرا في تون  وم   

 ولي يا.

دور الفيائيات العربي  واألجن ي  ودور اإلنترنت وأشكال    ناوقد ناقش

 وةائلا وش كاتا  وتأثير هذه الوةائل اإلتصالي  الجديدة  في المجتمع.

إلى مجتمع المعلومات والمعرف  في ظل العولم  وتحديات   ناوتعرض 

معلومات وما نتل   لعولم  ال قاف  للمجتمع العربي  ولعدم التوازل في تدفق ال     

 لعال تكنولوجيا االتصال الرقمي.

المعولن في مجال الحريات االتصااالي  في  لعاملتحديات اإل ناوكذلل تعرضاا 

ي  في الوطال لعامالوطال العربي  الذن يتيم معا تدني مستوى الحريات اإل  

العربي . وتعرضااات  الجديد في التنمي  لعامكذلل دور اإل ناالعربي . وناقشااا

العربي  لعامالعربي وخصاااوحاااًا اإل لعامالظواهر السااال ي  لإلكذلل ل عض 

ةتراتيجي  لإل           ةي  لوضع ا ةا حر أ  لعامالمشترك. وأخيرًا قدمت الورق  لعنا

 العربي لمواجت  تحديات العولم 
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 ملحق برامل المسابقات  األجن ي  التي اةتنسخت لعربيا مال ال رامل

و  اإليبالي   والتشيليو رالي ال ريباني  واالمريكي    والتولندي  واالةت  

 السويدي 

1.   

 مال يحاكي ال رنامل التلفايوني العالمي برنامل مسابقات المليونير: الحلق  األقوى 

فقد تن تعديل بعض مال قوالعده. يقدم جوائا مالي  ك يرة لمال يجاوا  ةيربم المليول

بشكل ححيم ومتتالي لعلى أةئل  ال رنامل. المسابق  هي النسخ  العربي  مال النسخ  

 14 ". لعرض الموةن األول مال المسابق  ما بيالmillionaire hotseatلمسماة "األةترالي  ا

مساء. وهي مال  22:30كل أربعاء السالع   تلفايول دبي لعلى شاش  2013وزتم 3و نيسال

. الجائاة الك رى المقدم  ت لغ ميساء مغربي المغربي  ي لعاملمم ل  واإلتقدين ا

ام بي  . تن تسجيل ال رنامل في أةتوديوهات قناةدرهن إماراتي مليولقيمتتا

تشريال  20 لموةن ال اني انبلق في. االقاهرة في يلعاممدين  اإلنتاص اإل في ةي

ن تغير مولعد ال ل فأح م يوم األحد بدل األربعاء وزيادة . في هذا الموةن ت2013 ال اني

 مرات اإللعادة لعلى مدار األة ول.

يسلب اليوء لعلى لعالن المال واأللعمال في  ول الواقعتلفاي برنامل اإلدارة جدارة  .2

الشركات الك رى ويعتمد لعلى كفاءة المشتركيال وذكائتن.ال رنامل هو النسخ  العربي  

دونالد  األمريكي " الذن يقدما المليارديرThe Apprentice" األمريكي مال ال رنامل

لعلى قناة إل.بي.ةي  والقى نجاحا ك يرا. وهو مال أخترال وتوزيع شرك  فريمنتل  ترامب

ئي  مجل  إدارة   وراإلماراتي العالمي .كال مال المقرر أل يقدما رجل األلعمال

؛ إال أل بس ب بعض المشاكل 2005لعام  ال بي ةي   لعلى قناةمحمد الع ار إلعمار شرك 

ات لا وفتم التسجيل للراغ يال إلعانقررت إدارة القناة إلغاء ال رنامل بعد أل تن لعرض لعدة 

 لاشتراك با.

. يقدم المسابق  2013 مارس/آذار 8 في أراا آيدل انبلق الموةن ال اني مال   أراا آيدل   .3

  والحقا في لع د اهلل البليحي بدل أحمد فتمي المصرن في هذا الموةن المم ل والمغني

ملك  جمال  مرحل  العروض الم اشرة ةتنين الوحيف  األولى في مسابق 

تن إضاف  لعيو رابع إلى لجن  التحكين هي  .أنابيا هال 2005 لعام ل نال

  ليص م لعددها أربع  إلى جانب المغني نانسي لعجرم الل ناني  المغني 

لمنتل والملحال والموزل وا أحام اإلماراتي    المغني راغب لعام  الل ناني وملحال

 .حسال الشافعي المصرن الموةيقي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%85%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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يسلب اليوء لعلى ال حل لعال  تلفايول الواقع مال نول ترفيتي برنامل   رابا جوت تالنتآ  .4

المواهب الفردي  والجمالعي  الموجودة لدى العرا. ال رنامل هو النسخ  العربي  مال 

 الواليات المتحدة " الذن لعرض للمرة األولى فيGot Talent" ال ريباني ال رنامل

لعربيا انبلق ال رنامل    والقى نجاحا ك يرا.قناة إل.بي.ةي لعلى 2009لعام  األمريكي 

  وهو مال تقدين 4ام بي ةي  لعلى قناة 2011/يناير كانول ال اني 14 في

. يتن تسجيل قصي خير السعودن التيب هوا ومغني ريا أبي راشد الل ناني  ي لعاماإل

. ت لغ قيم  الجائاة المقدم  بيروت ال رنامل في اةتوديوهات شرك  جي ماجيل في

 .شيفروليا كمارو وةيارة ريال ةعودن 500.000للفائا بالمسابق  

. مال 2013 أيلول 14 أنبلق في آرابا جوت تالنت الموةن ال الل مال) آرابا جوت تالنت

إلى  أحمد حلمي المصرن أبرز التعديات التي جرت في هذا الموةن هو انيمام المم ل

وناحر   ولعلي جابر  رمنجوى ك لجن  التحكين ليص م لعددهن أربع  حكام هن

المتأهل  بما أنا تن إضاف  حكن رابع  إذا وقع تعادل لعند اختيار .وأحمد حلمي  القص ي

ال اني للحلق  النتائي   يتن االحتكام إلى تصويت الجمتور حيل يتأهل مال تحصل لعلى 

المركا ال اني حسب لعدد األحوات. وكذلل تعرض حلق  إضافي  مسماة "آرابا جوت تالنت 

إكسترا" والتي تعرض بعد حلقات النصف نتائيات الم اشرة وهي ترحد كوالي  حلقات 

الحديل مع المشتركيال والحكام والمدربيال وغيرهن وتقدمتا نصف النتائي وتقوم ب

 .نارديال فرص ي  المصري لعاماإل

مال برنامل المسابقات الغنائي ال ريباني العالمي  العربي  هو النسخ   : اك  فاكتور  .5

«The X Factor »وطورتا شركتا فريمانتل  2004 لعام ةيمول كاول الذن اخترلعا

ي إنتاص المسابق  ف ي  حقو لعانالعالمي  وةيمكو. تمتلل شرك  المستق ل للوةائل اإل

لعلى  2007و 2006تن إنتاص موةميال مال المسابق  لعامي  الشر  األوةب وشمال إفريقيا.

قناة روتانا موةيقا تحت اةن "اك  فاكتور: إكسير النجاح. وقامت بتقديما لعارض  األزياء 

لعاد الس ا  مال جديد لع ر قناة روتانا خليجي   2013الل ناني  السابق  جويل رحم . في 

مدن و المصري  ةي بي ةي التي تنتجا وت  ا وتعبي الحق لقنوات اخرى ل  ا م ل قناة

 .ويسرا اللوزن المغربي  و يحمل اةن "اك  فاكتور" وهو مال تقدين باةل الاارو تيفي 1

خاص بصنالع  الموض  والذن  تلفايول الواقع برنامل بروجكت فاشال المصمن العربي  .6

هواة تصمين األزياء المجال لدخول لعالن تصمين الموض  واألزياء الم ير. تن يتيم أمام 

نورما  السابق  ملك  جمال ل نال لل ناني وقدمتاا تلفايول المستق ل لعرضا لعلى

الذن قام بدور ملتن المتسابقيال وخ يرة األزياء  ربيع كيروز إلى جانب المصمن نعوم

مال ال رنامل العالمي  العربي  ال رنامل هو النسخ  ا وأنتل موةميال منا.ماريا لعاي

  2004منذ كانول األول  الواليات المتحدة " الذن يعرض فيProject Runwayالشتير "

 .هايدن كلوم وتقدما لعارض  األزياء العالمي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8_%D9%87%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8_%D9%87%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A_%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%89_%D9%83%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_(%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_(%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84)
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AC&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A_1_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A_1_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D9%85
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برنامل العاا وترفيا وتناف  بيال فريقيال  كل فريق مؤلف مال ثاث  اشخاص   جدار ج ار  .7

منصور اإلماراتي يلعام. قدما اإلاإلماراتي  قناة أبو ظ ي األولى لعلى اة ولعيا يعرض

وهو  ةعيد المعمرن اإلماراتي يلعامالغساني في الموةن األول  أما ال اني يقدما اإل

" الذن لعرض لعلى قناة فوك . Hole In The Wall" األمريكي نسخ  العربي  مال ال رنامل

 27. انبلق ال رنامل في درهن إماراتي 30.000الجائاة المقدم  في ال رنامل قدرها 

وتن تسجليا ال رنامل في اةتوديوهات شرك  آن ماجيل الل ناني  في  2010أيلول 

 .بيروت مدين 

ع  واإلثارة  والذكاء  يعتمد لعلى برنامل مسابقات يماص المعرف  بالمت  جيل التحدن   .8

التناف  بيال جيلييال واحد مال اليغار واآلخر مال ال الغيال. وهو النسخ  العربي  مال 

ن لعرض لعلى قناة بي.بي.ةي  " الذThe Kids are all right" ال ريبانيال رنامل 

ميشال  الل ناني يلعام. قدما وأنتجا اإلبريبانيا إندمول وأخترلعتا شرك 

حلق   مدة كل واحدة  13وتن تسجيل  2008في لعام  تلفايول دبي لعلى ةنال

 .دبي في اةتوديوهات المحب  في دقيق  خمسول

. الل ناني تلفايول المستق ل   برنامل مسابقات لعرض أة ولعيا لعلى الحلق  األضعاف  .9

 The weakest. وهو نسخ  لل رنامل ال ريباني الشتير "ريتا خورن ي لعامقدمتا اإل

link الذن تعرضا قناة ال ي. بي. ةي مرتيال في األة ول وتقدما المذيع  آل "

بدأ ال رنامل في نتاي  لعام  دول  حول العالن. 70روبينسول.و تن لعرضا في أك ر مال 

التواء  وةجلت    ليناف  برنامل مال ةيربم المليول. اةتمر مدة لعام ونصف لعلى2001

. ما يميا هذا ال رنامل هو 2003حلق  منا وتن لعرض آخر حلق  في نيسال  80حوالي 

األةلوا االةتفاازن الذن أجادتا ريتا في تعاملتا مع المشتركيال  فجاء مقلدًا النسخ  

الغربي  بكل شيء بدًء ب وا األةود  النظارات  "التكشيرة" المرلع    لع ارات السخري  

 اء وانتتاًء بالغماة في آخر الحلق .واالةتتا

القناة األولى في    برنامل مسابقات وأةئل  معلومات لعام  لعرض أة ولعيا لعلىالدائرة   .10

هي أيمال القيسوني. المسابق   المصرن يلعام. قدما اإلالتلفايول المصرن

" الذن لعرض في Russian Roulette" األمريكي مال ال رنامل المصري  العربي نسخ 

جنيا  250.000العديد مال الدول حول العالن. الجائاة المقدم  في ال رنامل بلغ قدرها 

وتن تسجل حلقاتا في  2010. بدأ ال رنامل في أول ايام شتر رميال مصرن

 .بالقاهرة يلعاممدين  اإلنتاص اإل ن في مدي ام بي ةي اةتوديوهات قناة

لعلى شاش   2012أغسب   19  برنامل مسابقات تفالعلي ترفيتي. بدأ في دايرة الحياة    .11

وقدما المم ل كرين كوجاك وإلى جانب معاونتا ه   ةمير  قناة الحياة ال اني  الحياة

 100جودة. الجائاة الك رى المقدم  هي ةيارة جديدة وجوائاة نقدي  تصل قيمتتا إلى 

 Wheel of" األمريكي مال ال رنامل المصري  المسابق  هي النسخ  .جنيا مصرن ألف

fortune ويعت ر مال اقدم برامل المسابقات  ويوزل مال ق ل  1975" الذن يعرض منذ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_(%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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شرك  ةوني العالمي  والتي تن لعرضا في العديد مال الدول حول العالن. وهذه أول نسخ  

 .اللغ  العربي  سابق  التي تنتل فيمال الم

 Deal) حفق  أو ال حفق مال ال رنامل العالمي الشتير " التونسي    هو نسخ  دليلل ملل  .12

or No Dealوقيم   ةامي الفترن يلعام. قدما اإل7تون   (" ولعرض لعلى شاش  قناة

ثن رفعت في مرحل  الحق  إلى  دينار تونسي 500.000م  كانت في ال داي  الجائاة المقد

مال هذا الفرنسي  .الجدير بالذكر أنا تن ألعتماد النسخ دينار تونسي 1.000.000

  وةجل في 2007واةتمر حتى لعام  2005ل ال رنامل. بدأ ال رنامل في األول مال أبري

 .تون  اةتوديوهات شرك  كاكتوس  التي أةاةتا ةامي الفترن بمدين 

مال ال رنامل  المصري    هي نسخ ديل أور نو ديل: اإلختيار ديل أور نو ديل: االختيار 

. قناة النتار (" ويعرض لعلى شاش Deal or No Deal) حفق  أو ال حفق العالمي الشتير "

جنيا  250.000وقيم  الجائاة المقدم  في هذا الموةن  مايا دياا الل ناني تقدما الفنان 

ناة الحياة.بدأ الذن لعرض ةابقا لعلى ق لع   الحياة . وهو يعت ر الموةن ال الل مالمصرن

ويعرض يوميا لعلى القناة. ويتن تسجيلا في اةتوديوهات  2012مايو  27ال رنامل في 

 .بالقاهرة بيروت في إندمول شرك 

الخيرن  األمريكي هو النسخ  العربي  مال برنامل المسابقات الغنائي ديو المشاهير  .13

"Celebrity Duets لعلى قناة فوك . 2006" الذن لعرض موةن واحد فقب منا لعام 

الل ناني  وهو مال  أل بي ةي لعلى قناة 2010 تشريال األول 22 أنبلق الس ا  لعربيا في

ألف  50. الجائاة المقدم  للفائا قدرها دينا لعازار 1995لعام  ملك  جمال ل نال تقدين

 يجب أل يت رل بتا ألن مؤةس  خيري  يختارها. دوالر أمريكي

لعلى  2010 أيار 20 برنامل ألعاا تفالعلي  ترفيتي انبلق في TVAذا براي  إز رايت با   .14

. الجائاة المقدم  طوني بارود الل ناني يلعام. وقدمتا اإلال بي ةي شاش  قناة

ال رنامل هو  للمتسابقيال لع ارة لعال م الغ مالي  وجوائا لعيني .

" الذن The price is rightالشتير " األمريكي مال ال رنامل الل ناني  العربي  النسخ 

 . حتى اآلل في العديد مال دول العالن يوزل مال ق ل شرك  1972يعرض منذ 

وأةتمر  أيلول 14 وةن األول منا" فيانبلق الم الموةن األول ذا فوي : أحلى حوت   .15

. وقدما أل بي ةي وأييا لعلى قناة 1إم بي ةي  لعلى قناة 2012 كانول األول 14 حتى

التي تستعرضت في حلق   ناديال نجين الل ناني  والمم ل  محمد كرين لمصرنالمم ا

خاح  كل ما حدث في كوالي  الحلق  الرئيسي . وفي مرحل  العروض الم اشرة شاركت 

محمد كرين التقدين لعلى المسرح. تن تصوير حلقات  أروى جودة المم ل  المصري 

بالعاحم   ذو  مص م ال رنامل في اةتوديوهات القناة في منبق 

 .وأحل ال رنامل هولندن بيروت الل ناني 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D9%88_%D9%84%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D9%88_%D9%84%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A
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Winner Isوتقوم بتوزيعا شرك  تال ا  2011 " الذن اخترلعا جول دن مول لعام

ويعرض  تلفايول دبي لعلى 2013 أيلول 20 ل مال المسابق  بدأ فيالعالمي .الموةن األو

. وهو مال تقدين وقناة الحياة المصري  أل بي ةي أييا بالتوازن لعلى قناة

ناديا ال ساط. الفائا فسوف يحصل في ختام الس ا  لعلى م لغ مالي الل ناني  ي لعاماإل

 .دوالر أمريكي ألف 500قدره 

يسلب اليوء لعلى حياة مجمولع  مال األشخاص  ايول الواقعتلف برنامل الرئي  بيغ براذر  .17

مقيمول في منال واحد ومعالول تماما لعال العالن الخارجي. ال رنامل هو النسخ  العربي  

" الذن أخترلعا جول دن مول ويوزل مال ق ل Big Brotherمال ال رنامل التولندن "

العالمي . لعرض ومازال يعرض في العديد مال دول العالن  ويلقى نجاحا  إندمول شرك 

  لعلى 2004 آذار 2 وأةتمرت حتى ش اط 21 بدأ المسابق  لعربيا يوم الس ت ك يرا.

. تن تسجيل ال رنامل في منال رزال مغربي ي  الل ناني لعام. قدمتا اإل2ةي بي إم  قناة

. كال مال المقرر أل تكول مدة ال رنامل ال حريني  بني خصيصا للمسابق  في جايرة أمواص

ة عيال يوما والشخص الذن ي قى للنتاي  يحصل لعلى لقب الرئي  وجائاة مالي  بمقدار 

 مئ  ألف دوالر أمريكي.

 لمستوحاة مال برناملهو النسخ  العربي  الل ناني  ا دانسينغ ويذ ذا ةتارز:  رقص النجوم  .18

" Dancing with the Starsالمسابقات الفني المختص بفال الرقص ال ريباني الشتير "

 16 مسابق  في.انبلق الموةن األول مال ال2004منذ العام  بي بي ةي الذن تعرضا قناة

التي  إم تي في ولعرض لعلى قناة 2013 ش اط 24 واةتمر حتى 2012 كانول األول

. وكلف التقدين إلى كل مال الشر  األوةبتمتلل الحقو  الحصري  إلنتاص ال رنامل في

. تن تصوير م بريدنوةا الل ناني يلعامواإل كارال حداد الل ناني  ي لعامالمم ل  واإل

حلقات ال رنامل لعلى التواء م اشرة في الفوروم دو بيروت وينتل مال ق ل شرك  

 ةتوديوفيجال التابع  للقناة.

ترفيتي يقوم خال حلقاتا نخ   مال المشاهير بالتناف   تلفايول الواقع برنامل ة اش  .19

في فال الغب  في مس م ك ير. ال رنامل هو النسخ  العربي  الل ناني  مال 

" الذن يعرض حاليا في العديد مال دول العالن  Celebrity Splash"التولندن ال رنامل

أل بي  ؛ ويعرض لعلى قناة2013أيار  19بدأ ال رنامل في  ويحظى بنجاحا ك يرا.

. ويتن أيمال قيسوني المصرن و المقدم روال بتنام ي لعامويقدما كا مال اإل ةي

  ذو المقاةات األولم ي   في الجامع  الل ناني  تسجيل حلقات ال رنامل في مس م مجمع

. ال توجد جائاة نقدي  للفائا  فقب جائاة رماي  تقديرا بيروت في حدثال منبق 

 لمشاركتا.

ةتار  هي النسخ  العربي  مال برنامل المسابقات الغنائي العالمي : ةتار أكاديمي   .20

بي  ال التابع  لقناة نغن لعلى قناة 2003  ي ل ال رنامل موةميا منذ ديسم ر أكاديمي
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ةتار أكاديمي برنامل  .هيلدا خليف  ي  الل نان  لعاموتقدما منذ ال داي  اإل ةي

بلدا  50  ويتن لعرضا في نحو تلفايوني غنائي مال إنتاص وإخترال شرك  إندمول التولندي

حول العالن حيل القى ال رنامل رواجا ك يرا في العديد مال الدول تقوم الفكرة األةاةي  

لل رنامل في ال حل لعال مواهب غنائي  جديدة. يعت ر برنامل ةتار أكاديمي مال برامل 

 عتلفايول الواقع. ويتيمال ال رنامل حفات غنائي  وتصويت للجمتور حيل يعيش جمي

المتسابقيال في مكال واحد لمدة لعدة أشتر ويتن اخيالعتن الخت ارات وتقيين 

لشخصياتتن  ويخرص لعدد معيال في كل مرحل  خارص المسابق  لحيال الوحول للتصفيات 

 النتائي .

برنامل أةئل  معلومات لعام  والمنافس  بيال جيليال ومحاول  :  ةوبر ديو لقاء األجيال  .21

قناة  يال ينتميال لمرحلتيال مت اينتيال. لعرض كل يوم ة ت لعلىالتاقي بيال جيليال مختلف

 17وابنا نوار زيدال ال الغ مال العمر  أيمال زيدال السورن . قدما الفنالأبو ظ ي األولى

" Super Duo" التشيلي لعامًا واول تجرب  لا في التلفايول. وهو نسخ  العربي  لل رنامل

تعرضا قناة تي. في. آن. الجائاة المقدم  في ال رنامل قد تصل إلى  الذن

ميال منا. وتن لعرض موة 2009يناير  11بدأ ال رنامل في  درهن إماراتي 100.000

 .بيروت ةجل ال رنامل في اةتوديوهات شرك  آن ماجيل الل ناني  في مدين 

" Pop Idolهو النسخ  العربي  مال برنامل المسابقات الغنائي العالمي "  :  ةوبر ةتار  .22

ل ال رنام .ال ريباني  ةيمول فيلر  وتقوم بتوزيع حقوقا شرك  فريمنتل الذن اخترالعا

و  2003لعلى مدى خمس  مواةن بيال لعامي  الل ناني تلفايول المستق ل لعرض لعلى

ورانيا  مصر مال أيمال القيسوني ا في المواةن األربع  األولى. قدم2008

وائل  المصرن . أما في الموةن الخام  واألخير قدمااألردل مال الكردن

. والفائا في المسابق  يحصل لعلى لقب "ةوبر ةتار مجدال قصار والل ناني  منصور

لدول ا  وم خاص با  والترويل لا بكلالعرا" باإلضاف  لتسجيل فيديو كليب وتسجيل أل

حيل  ال بي ةي الذن تعرضا ةتار أكاديمي وةوبر ةتار جاء ةابقًا ل رنامل .العربي 

 .2003انبلق الموةن األول منا في حيف العام 

  هو نسخ  الل ناني   مال ال رنامل ديل أور نو ديل النسخ  الل ناني  حفق  أو ال حفق   .23

(" لعرض لعلى Deal or No Deal) حفق  أو ال حفق العالمي الشتير "

النسخ     الذن قدم ةابقاميشال ةنال يلعامالل ناني . قدما اإل أم.تي.في شاش 

 20 بدأ ال رنامل في .ليرة ل ناني  200.000.000منا وقيم  الجائاة المقدم   العربي 

  وةجل في اةتوديوهات شرك  2010 حايرال 7 وأةتمر حتى 2009 تشريال األول

. وألعتمدت بيروت للقناة في منبق  النقاش  أحد ضواحي مدين  ةتوديو فيجال  التابع 

 مال ال رنامل. األمريكي  النسخ 

برنامل يجمع الترفيا والمواقف الحساة  حيل يتفالعل  ) الصفق  )برنامل  الصفق 

ام بي  قرارات الصع   لعرض لعلى قناةالمشتركول أمام ضغوطات تتبلب جرأة واتخاذ ال
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88_%D8%AF%D9%8A%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_1
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وقيم  الجائاة المقدم  كانت ت لغ  أمير كرارة المصرن يلعام. قدما اإل1ةي 

وهي النسخ  العربي  األولى التي يتن إنتاجتا لل رنامل  .دوالر أمريكي 1.000.000

(". تن اختيار Deal or No Deal)  حفق حفق  أو الالعالمي الشتير "

 2004أيلول  15". بدأ ال رنامل في Miljoenenjachtمنا  التي تسمى " التولندي  النسخ 

  والس ب حسب إدارة القناة  يعود ولن يدوم طويا  لعرض منا ةت  حلقات وتن توقيفا

مدين  اإلنتاص  إلى ضعف نس   المشاهديال. تن تسجيلا في اةتوديوهات القناة في

 .بالقاهرة يلعاماإل

برنامل مسابقات لعائلي يجمع بيال الترفيا والمعرف . هو   الفائا أبي  .24

" My dad is better than your dadمال ال رنامل األمريكي " المصري  العربي  النسخ 

ي أفيل بك ير مال أبوك"( الذن أخترلعا مارك بارنت وتن لعرضا لعلى قناة أل بي ةي )"أب

لعلى القناة األولى والفيائي   2009في ة تم ر  مصر . أنبلق في2008لعام 

ي الشاا محمد القوحي. الجائاة المقدم  للفريق لعاموقدما اإل التليفايول المصرن في

. تن لعرض موةميال منا وةجلت الحلقات في جنيا مصرن ألف 50الفائا ت لغ أقصاها 

. حصل ال رنامل لعلى بعض بالقاهرة يلعاممدين  اإلنتاص اإل أةتوديوهات القناة في

 .2010العربي لعام  لعامالجوائا كالجائاة ذه ي  في مترجال القاهرة لإل

  برنامل مسابقات باللغ  العربي  أو "حرال العائات":  فاميلي فيود  .25

 1976األحل مال أبتكار مارك غودةول وبيل تودمال. انبلق في لعام  أمريكي ترفيتي

حلق  منا   8500ومازال مستمر حتى اليوم  حيل لعرضت ما يقارا  الواليات المتحدة في

تدور فكرة ال رنامل حول المنافس   ال رنامل  فكرةكما جرى لعرضا في معظن دول العالن.

بيال لعائلتيال مؤلف  كل واحدة منتما مال خمس  أفراد  تتواجتال وتتحديال بعيتما مال 

خال اإلجاب  لعال أةئل  لتا لعاق  بالحياة اليومي   اإلجتمالعي   العملي  والعائلي . اإلجابات 

ال رنامل حيل طرحت لعلى مئ  فتي نتيج  إةتبالعات للرأن تن إلعدادها خصيصا لتذا 

شخص مال لعام  الناس مال ق ل فريق مختص. ة ع  أةئل  تفصل بيال العائلتيال لعال 

الجول  النتائي . العائل  التي تجمع ألعلى نس   مال النقاط المتبابق  مع نتائل 

أةتبالعات الرأن  تنتقل للجول  النتائي  التي لعلى شخصال مال العائل  أل يجي وا لعلى 

نقاط  مال اجل الفوز بجائاة مالي  أو  200ثاني  وجمع  20ل  في مدة قدرها خمس  أةئ

لعيني  قيم . كما تنتقل للحلقات التالي  ت عا حتى ال تاتي لعائل  اخرى وتحبن رقمتن 

ات واإلمار تون   ل نال القياةي في النقاط. لعربيا أنتل ثاث نسخ منا وكلتا محلي  في

. النسخ  اإلماراتي  تتميا بال المنافس  تتن بيال لعائل  محلي  وأخرى العربي  المتحدة

 لعربي  مقيم  في ال اد.

وأةئل  معلومات لعام  شيق؛ يتناف  مال خالا المتسابقول في  برنامل مسابقات :  الفخ  .26

المعرف  وال قاف  والسرلع  ال ديت  في إلعباء اإلجابات. وهو النسخ  العربي  مال 

" الذن إخترلعتا وت يع حقوقا شرك  أكشال تاين. تن إنتاص The Trap" ال ريبانيال رنامج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9_%D8%A3%D9%88_%D9%84%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
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فقب هذه النسخ  العربي  مال المسابق  إذ لن ت ال المسابق  لدول  أخرى وال حتى في 

 .بريبانيا ال لد األحل

تلفايول  لعلى 2004و 2002لعرضت حلقاتا أة ولعيا لعلى مدى ثاث  ألعوام مابيال 

إبراهين أبو جودة وتن تسجيلا في أةتوديوهات  الل ناني يلعام. قدما اإلالمستق ل

 .بيروت القناة بمدين 

ف  مال خالا المتسابقول في لعدة يتنا برنامل مسابقات  :  فير فاكتور تحدى الخوف  .27

إخت ارات يتوجب لعليتن فيتا التغلب والسيبرة لعلى خوفتن لتحقيق إنجازها. وهو النسخ  

ام بي  لعلى قناة 2004".انبلق لعربيا لعام Fear factor" األمريكي العربي  مال ال رنامل

نجاء بدر.  المصري  إبراهين أبو جودة إلى جانب المم ل  الل ناني يلعاموقدما اإل 1ةي 

. الجائاة األرجنتيال وتن تسجيل حلقاتا في إةتوديوهات شرك  إنديمول العالمي  في

 .ريال ةعودن ألف 50المالي  المقدم  للفائا بكل حلق  بلغت قيمتتا 

يسلب اليوء لعلى ش اا وح ايا  تلفايول الواقع برنامل برفكت برايد    \قسم  ونصيب  .28

راغ يال في الاواص وي ح ول لعال شريل حياتتن. ال رنامل هو النسخ  العربي  مال ال رنامل 

" الذن يعرض لعلى قناة إل.بي.ةي  والقى نجاحا ك يرا. Momma's Boys" األمريكي

للمؤةس  الل ناني   التابع  نغن لعرض ال رنامل لعلى مدى موةميال لعلى قناة

السترات الرئيسي . قدما في  االل بي ةي ةالع   وأييا لعلى 24لعلى مدار  لإلرةال

تن  .رزال مغربي الل ناني  وفي ال اني المم ل  روال بتنام ي  العربي لعامالموةن األول اإل

 .بيروت يل ال رنامل في اةتوديوهات القناة في منبق  أدما  إحدى ضواحي مدين تسج

ترفيتي تدور مجرياتا بداخل ةيارة أجرة لعمومي .  برنامل مسابقات :كاش تاكسي مصر   .29

انبلقت النسخ   ".Cash Cab" ال ريباني مال ال رنامل المصري  العربي  هو النسخ 

 10 واةتمرت حتى يوليو 10 في رميال مصري  في أول أيام شترال

 وتنإم بي ةي مصر لعلى قناة نشوى مصبفى .قدمتا المم ل  المصري 2013 أغسب 

 .القاهرة في مدين  ةالع  حلق   مدة كل واحدة نصف 30تسجيل 

هوارد  األمريكي هو برنامل مسابقات تلفايوني طوره رجل األلعمال لحظ  الحقيق   .30

 Nada más que laلعلى قناة كاراكول باةن " كولوم يا شولتا  لعرض ألول مرة في

verdad.ال شيء ةوى الحقيق "(  وتن لعرضا في أك ر مال ثاثيال دول  حول العالن"( " 

إم بي ةي  لعلى قناة 2011 نيسال 15 النسخ  العربي  مال ال رنامل انبلقت في

 [1].لع اس النورن السورن ويقدمتا المم ل 4

 حفق  أومال ال رنامل العالمي الشتير " المصري  هي نسخ  : لع   الحياة ديل أور نو ديل  .31

. تقدما تلفايول الحياة (" ولعرض لعلى شاش  قناةDeal or No Deal) ال حفق 

جنيا  500.000وقيم  الجائاة المقدم  في هذا الموةن  رزال مغربي ل ناني  المم ل 

وتن ألعتماد  جنيا مصرن 250.000في الموةن الماضي  بينما كانت مصرن

واةتمر حتى نتاي   2008 رميال منا. بدأ ال رنامل في األول أيام شتر اإليبالي النسخ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
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ويسجل في اةتوديوهات  2010 رميال السن . لعاد ال رنامل في موةن جديد في شتر

 .بالقاهرة يلعاممدين  اإلنتاص اإل القناة في

برنامل مسابقات فيا األلعاا تحتاص إلى التركيا  الص ر ومرالعاة للوقت  :  للامال ثمال  .32

واةتمر  نيسال بدأ الموةن األول مال ال رنامل في الخام  مال والمتارة في تنفيذها.

وقدما  1ام بي ةي    لعرض اة ولعيا لعلى قناة2011 حايرال 14 حتى

. ريال ةعودن مليول . الجائاة المقدم  كال قدرهالع د اهلل البليحي كويتيال المم ل

" الذن لعرض لعلى Minute to win it" األمريكي مال ال رنامل العربي  ال رنامل هو النسخ 

  وهو مال اخترال شرك  فرايدن تي في السويدي  ويوزل 2010قناة أل بي ةي في لعام 

 مال ق ل شرك  ةوني العالمي .

برنامل أةئل  معلومات لعام   يعتمد لعلى المجازف  والمتارة في إدارة المال.  :  المجازف   .33

. وهو هشام لع د الرحمال السعودن   وقدما الفنال1ام بي ةي   ولعيا لعلى قناةلعرض أة

". الجائاة المقدم  في Succes Verzekerd" التولندن مال برنامل العربي  النسخ 

تشريال  02بدأ ال رنامل في  ريال ةعودن 1.000.000ال رنامل قدرها 

حلق  منا في اةتوديوهات  11وةجل  2010 كانول ال اني 01وأةتمر حتى  2009 األول

 .بيروت القناة في مدين 

يتناف  مال خالا المتسابقول في مختلف مياديال كالتاريخ   برنامل مسابقات :   المحل  .34

لمياديال. وهو النسخ  العربي  مال ال رنامل   العلوم  الفنول وغيرها مال اال قاف  األدا 

" الذن أخترلعا ميرف غريفال لصالم قناة "ةي بي أس"  Jeopardyاألمريكي العريق "

حتى يومنا هذا.انبلق لعربيا  الواليات المتحدة األمريكي  في 1964ويعرض منذ لعام 

إبراهين  الل ناني يلعاموقدما اإل 1ام بي ةي  لعلى قناة 2011 تشريال ال اني 29 في

 .بيروت أبو جودة وتن تسجيل حلقاتا في مدين 

. لرحمالهشام لع د ا الشاا السعودن هو برنامل مسابقات قدما الفنال : مدى الحياة  .35

في تمام السالع  التاةع  والنصف بتوقيت  2007كانول ال اني  31انبلق ال رنامل في 

ل ريباني المسابق  هي النسخ  العربي  مال ال رنامل ا .1ام بي ةي  السعودي  لعلى قناة

"For The Rest Of Your Life  الذن لعرض لعلى قناة آن تي في وهو مال اخترال شرك "

 .ريال ةعودن مليول 1,5إنديمول العالمي . الجائاة الك رى المقدم  قدرها 

 The" ال ريباني مال برنامل المسابقات العربي    هي النسخ : مسابق  الجماهير  .36

People Quizلعرض أة ولعيا لعلى ال ي بي ةي " الذن لعرض موةميال منا لعلى قناة .

أشرف حمدن والجائاة  المصرن يلعامحلق  قدما اإل 12ولعلى مدار  1ام بي ةي  قناة

 .ريال ةعودن 2.000.000المقدم  بلغ قدرها 
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 Who's" األمريكي ترفيتي. هو النسخ  العربي  مال ال رنامل برنامل مسابقاتالمصيدة :   .37

still standing .المسؤول  لعال بيع وترويل " مال إخترال لياا شيلواخ ولعاميت شتريتنير

 23 حقوقا لعالميا هي شرك  إل بي ةي يونيفرةال األمريكي .انبلقت المسابق  في

بدر آل  السعودن وهو مال تقدين المذيع 1ام بي ةي  لعلى قناة 2013 تشريال األول

. الجائاة الك رى المقدم  ماليايا في كواال لم ور . وتن تسجيل حلقاتا في مدين زيدال

 ريال ةعودن مليول ي لغ قدرها

تلفايول  لعلى شاش  2009تفالعلي لعرض لعام  برنامل مسابقات:   معجب لعجيب  .38

حلق . الجائاة الك رى  13ميشيل قان لعلى مدى  الل ناني يلعاموقدما اإل المستق ل

مال  العربي  . المسابق  هي النسخ دوالر أمريكي ألف 25قيمتتا التي قدمت بلغت 

" الذن يوزل مال ق ل شرك  كينغ ورلد والتي Hollywood Squares" األمريكي ال رنامل

. تن تعديل بعض قوالعد 1966منذ لعام تن لعرضا في العديد مال الدول حول العالن 

 ال رنامل ليتائن مع ذو  المشاهد العربي وتقريب حيغتا إلى مسابق  للمعلومات العام .

:  برنامل مسابقات تعتمد أةئلتا لعلى اإلحصاءات واةتبالعات الرأن ولعلى القوة العاشرة   .39

 ل هو النسخ  العربي فراة  ومنبق المتسابقيال في التوحل إلى إجاب  تقري ي . ال رنام

" )"قوة العشرة"(  ال رنامل مال اخترال شرك  ةوني Power of 10" األمريكي مال ال رنامل

دول   30وان. ولعرض في أك ر مال ويوزل مال ق ل شرك  إندمول إنترناشيونال وتو ترفيل 

 حول العالن.

برنامل مسابقات فيا العاا تحتاص إلى التركيا  الص ر والدق  بالتنفيذ. انبلق   :   المكعب  .40

التلفايول  اة األولى مال  ويعرض اة ولعيا لعلى القن2010 آذار 24ال رنامل في 

. الجائاة المقدم  قدرها فيصل العيسى السعودن ويقدما الفنال السعودن

مال  السعودي  العربي  .ال رنامل هو النسخ ريال ةعودن ألف 250

. 2010" الذن يعرض لعلى قناة آن تي في منذ لعام The Cube" ال ريباني ال رنامل

 .لندل وجميع الحلقات تن تسجيلتا في اةتوديو خاص بالمسابق  في مدين 

مال ةيربم النسخ  المغاربي ) ؟مال ةيربم المليول   .41

يقدم جوائا مالي  ك يرة لمال يجاوا بشكل ححيم  لعام  معلومات أةئل  برنامل المليول

الذن  مال ةيربم المليول؟ ومتتالي لعلى أةئل  ال رنامل. هو النسخ  المغاربي  مال برنامل

.ال رنامل يحمل نف  اةن شقيقا األول ولكنا كال أم بي ةي كانت تعرضا قناة

.أنبلق وتون  الجاائر  المغرا التالي : المغرا العربي مخصص فقب لسكال دول

قناة    أول أيام شتر رميال الم ارك لعلى2009أغسب   23ال رنامل في 

. الجائاة الك رى المقدم  بلغ قدرها رشيد الوالي المغربي التونسي . قدما المم ل نسم 

الجائاة التي يحصلول لعليتا بعمل  بادهن.   ولكال المشتركيال يستلمول يورو 500.000

إم  . لعرض ال رنامل لعلى قناةالتونسي  الحمامات يتن تسجيل حلقات ال رنامل في مدين 

جورص  ي القديرلعاماإل   وقدما2008نيسال  7و 2008تشريال ال اني  14ما بيال  1بي ةي 
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ريال  ماييال 10. الملفت في هذه المسابق  ضخام  الجائاة المقدم  التي ت لغ قرداحي

بمدين   . ةجلت الحلقاتالعربي  التلفايوني  وهي األك ر في تاريخ القنوات ةعودن

 .القاهرة في يلعاماإلنتاص اإل

القناة ال اني  في التلفايول  برنامل مسابقات ترفيتي لعرض أة ولعيا لعلى:   الترم  .42

مفيدة شيح . المسابق  هي نسخ  العربي  المصري   المصري  ي لعام. قدمتا اإلالمصرن

" الذن لعرض في العديد مال الدول حول العالن. الجائاة Pyramid" األمريكي مال ال رنامل

 2009مايو  16دأ ال رنامل في .بجنيا مصرن 25.000المقدم  في ال رنامل قد تصل إلى 

مدين  اإلنتاص  في مدين  ام بي ةي وتن تسجل حلقاتا في اةتوديوهات قناة

 .بالقاهرة يلعاماإل

هو برنامل أةئل  معلومات لعام  لعالمي شتير وهو مال   (  100ضد 1 احد ضد مئ )و  .43

 RTL5اخترال شرك  إنديمول العالمي . تن لعرضا لمرة األولى في هولندا لع ر قناة 

 29حتى  2010كانول ال اني  05النسخ  العربي  انبلقت في  .Eén tegen 100باةن

ويعرض لعلى  مصبفى شع ال وهي مال تقدين المم ل المصرن 2010حايرال 

 حلق  منا في بيروت. 25اإلماراتي  وقناة الحياة المصري  وتن تصوير  قناة أبوظ ي شاش 

يسلب اليوء لعلى حياة مشاهير ينتقلول مال حياة  تلفايول الواقع : برنامل الوادن   .44

الرفاهي  والراح  إلى حياة بدائي  مارلع  معاول  لعال العالن الخارجي. ال رنامل هو النسخ  

" الذن لعرض في العديد مال دول العالن  The Farm" السويدن العربي  مال ال رنامل

والقى نجاحا ك يرا. وهو مال اخترال شرك  ةتريك  السويدي  وموزل مال ق ل شرك  تو 

لعلى  2005 أيلول 30 حتى تموز 15 ترافيل وان ال ريباني .بدأ ال رنامل في

االل بي  ةالع   وأييا لعلى 24لعلى مدار  للمؤةس  الل ناني  لإلرةال التابع  نغن قناة

 السترات الرئيسي . ةي

ترفيتي ذو طابع رياضي يعتمد لعلى السرلع   نامل مسابقاتبر هو:    wipeout  وايب أوت  .45

العالمي   إندمول في اةتوديوهات شرك  األرجنتيال والقوة ال دني  انتل ال رنامل في

برنامل  هو   وايب أوت .2009 وكانول ال اني 2008 تشريال ال اني بيال

ترفيتي ذو طابع رياضي يعتمد لعلى السرلع  والقوة ال دني  ولعرض للمرة  مسابقات

  وهو مال إخترال wipeout باةن الواليات المتحدة األمريكي  األولى في

في  1ام بي ةي  النسخ  العربي  مال ال رنامل انبلقت لعلى قناة ا.أمريك إندمول شرك 

مصبفى  السورن يلعام. قدما كٌل مال اإل2009 حايرال 27 حتى نيسال 11 يوم الس ت

 كاريال دير الل ناني  مال األةتوديو  والمذيع  تامر لع د المنعن المصرني لعامواإل اآلغا

كالوةتيال التي ترافق المت اريال في موقع األلعاا في جميع مراحل ال رنامل. الجائاة 

في  األرجنتيال . انتل ال رنامل فيريال ةعودن 100.000الك رى المقدم  بلغ قدرها 

 .2009 وكانول ال اني 2008 انيتشريال ال  العالمي  بيال إندمول ك اةتوديوهات شر
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%BA%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%BA%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A_1
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%BA%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  هو برنامل يماص بيال برامل المسابقات وتلفايول الواقع مأخوذ لعال   ويال ما تكول  .46

أبريل حتى  26بدء  اة أبوظ ي األولىقن ". لعرض لعلىRelentless" ال ريباني ال رنامل

. الجائاة لمعمرنةعيد ا اإلماراتي يلعاملعلى ثاث  لعشر حلق   وقدما اإل 2011يوليو  19

 كحد أقصى. درهن إماراتي 70.000المقدم  في كل حلق  قد تصل إلى 

   المصدر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A8%D8%B1

%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85_%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
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 الفصل ال الل  

 اإللكتروني الرقمي  للمجتمعات العربي  لعامتحديات اإل
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 الفصل ال الل 

 اإللكتروني الرقمي  للمجتمعات العربي  لعامتحديات اإل

اإللكتروني الرقمي ذات أوجا لعدة     لعامالتحديات التي يفرضاااتا اإل    

ؤن ن شاار ق ل اثنتي لعشاار ةاان   لع رت لعنتا شاارك  مايكروةااوفت بمقال تن 

 How  تحت لعنوال كيف ت شكل التكنولوجيا لعالمنا ؟   2002/ف راير 4بتاريخ 

Technology shapes Our World. 

 "حماي  خصوحي  األفراد. .1

 ضمال حماي  أمال  أنظمتنا) ال نى التحتي  التكنولوجي  ( .2

ل              .3 نت وةاااي يل يوفر الكم يوتر واإلنتر ي  األطفال ح ما ح

وترفيتي  م يرة لتن ومما يقود إلى تعرضاااتن إلى مياااااميال غير     تعليمي  

 مائم  لتن.

سير الفجوة الرقمي ( بيال الفقراء   .4 تجاوز الفجوة الرقمي  )تج

واألغنياااء  بيال مال يملاال ومال ال يملاال  وذلاال بااأل تقوم التكنولوجيااا                       

واإلنترنت بتحسااايال نولعي  الحياة في العالن مال خال تحسااايال االتصااااال       

 والتعلين  واأللعمال

حماي  الملكي  الفكري  التي ةاااتل اإلنترنت إمكاني  توزيع  .5

المعلومات الرقمي  مال كتب وموةااايقى وفيديو  ولحماي  اإلبدال واالبتكار           

حاء               ي  في جميع أن ي  الفكر ي  الملك في المساااتق ل يجب العمل لعلى حما

 العالن .

 88تنظين التجارة الدولي  اإللكتروني  وتقنينتا. .6

ومنتا ما  التي نواجتتا لعدة أبعاداإللكتروني  لعاميات اإلتأخذ تحد

 :يلي
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ي  األفراد وحقتن في التع ير       قانوني المرت ب بحر عد ال ال 

 وغاو الخصوحي . وممارة  الحكومات للرقاب 

لعدم           ع  الميااامول مال حيل االختال و عد ال اني ط ي ال 

والمجتمعات  والغاو ي الدولي وتأثيره لعلى األفراد لعامالتوازل في التدفق اإل

 ال قافي  والمياميال التابب . 

وال عد ال الل مرت ب بالممارةاااا  م ل التحكن باالتصااااال         

بسو  المعلومات وانعدام األمال المعلوماتي وتراجع الكتاا المب ول وتراجع  

 الصحاف  الورقي  و تكاثر الفيائيات وتااحمتا والفجوة الرقمي 

كاإلدمال لعلى    السااالوكي    ال عد الرابع المرت ب بالتحديات     

 .لعالاإلنترنت واإل

 :غاو الخصوحي حري  التع ير والرقاب  و: القانوني  ال عد األول: ال عد

أل حري  االتصال تستدلعي لعدة  Denis McQuailرأى دين  مكويل 

 ر ى ومفاهين تختلف درج  وضوحتا  وهي  :

 ومي .غياا الرقاب  والترخيص أو أن شكل مال أشكال الرقاب  الحك -

الحق المتساااون للمواطنيال كاف  في حري  اةااتق ال األخ ار واآلراء  -

 والتعلين وال قاف  )الحق في االتصال(.

في الحصااول لعلى المعلومات مال المصااادر    لعامحري  وةااائل اإل  -

 ذات الصل  بتا  وهذا الم دأ أقل وضوحا.

ةائل اإل  - ر اأو المعلنيال لعلى اختي لعامغياا التأثير الخفي لمالكي و

 األخ ار والتع ير لعلى اآلراء  وهذا الم دأ أقل وضوحا .

أل تكول ةاااياةاااا  كتاب  االفتتاحيات فعال  وانتقادي  في تقدين              -

األخ ار واآلراء  وتكول ةااياةاا  النشاار ابتكاري  ومسااتقل  فيما يخص الفال    

  89وال قاف  .

إل المفتوم ال اني الذن تحدث لعنا مكويل والذن يقترح )الحق في 

ال( بالعت اره مفتوما واضحا يفرض تحديات أةاةي  لحقو  األفراد االتص
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والشعوا االتصالي  وحريتتا في االختيار مال حيل الحق في التع ير  وامتاك 

التوي  القومي  وخصوحيتتا ال قافي    إذ إل وةائل االتصال في ظل القري  

   باتجاه واحدالعالمي  تقوم بتش يل العالن اتصاليا   وياداد تدفق االتصال 

وهذا يقود  إلى تشظي  المجتمعات   التاي تتنول فيتا ال قافات واأللعرا    

  وتقع تحت ضغب االتصال األجن ي .

وياداد اآلل التفالعل االتصالي لع ر االتصال الرقمي مّما يستن في 

ييال واألفراد لعلى الرغن مال لعامنمو حري  االتصال بيال الشعوا واإل

 ادتتا وتشريعاتتا.ةيبرة األنظم  وإر

وال شل بأل أن انتشار االتصال الرقمي يحمل معا إيجابياتا 

 وةل ياتا. في مجال الحري  تتم ل فيما يلي :

  في ظل تبور تكنولوجيا االتصال ال   لعامإل التعامل مع وةائل اإل

يمكال أل ينفصال لعال التشاريعات الدةاتوري  والقانوني  في الوطال العربي     

ّما أ   ي            وال ينفصاااال لع ي  م ل حقو  الملك لدول ي  وا تا المواثيق اإلقليم قر

 الفكري  والحقو  المجاورة .

  ي العالمي لع ر اإلنترنت والفيااااائيات    لعامإل تدفق االتصااااال اإل

يوفر للمرء حري  أك ر في اختياراتا  وفي تعرضاااا للرةاااائل   ولكال تدفق        

دول  ورغ تتا االتصال محكوم دومًا بعدة العت ارات منتا المصلح  الخاح  بال    

في  اةاااتمرار تدفق المعلومات أو حج تا  وحينما يكول األمر متعلقًا بالرأن         

ي كما حدث في   لعامالعام فك يرًا ما تلجأ الدول إلى التعتين والتياااليل اإل       

وهذا يشاااكل أحد  2009غاو العرا   وكما حدث في الغاو اإلةااارائيلي لغاة 

ل إلى تاييف الحقائق وحج تا   التحديات في االتصااااال حينما تلجأ بعض الدو     

 ييال إليتا .لعامومنع وحول اإل
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 والرقاب  لعلى الفيائيات واإلنترنت أ.  حري  االتصال

مع وجود اإلنترنت والفيااااائيات أحااا حت الرقاب  لعلى المعلومات          

واألخ ار أك ر حعوب  لعلى أولئل الذيال يريدول حجب الحقيق    أو ال يرغ ول  

مال الرأن اآلخر    لدور ببر           في ةااا فنل الحكومات تمارس هذا ا ومع ذلل 

 مختلف .. 

وحيال أحاا حت الفيااائيات مجااًل مفتوحًا للتع ير لعال اآلراء المختلف   

قامت الدول العربي  في ةااا يل السااايبرة لعلى الفياااائيات بنحااادار وثيق  

  والقت العتراضااًا مال الفيااائيات  2008تنظين لعمل للفيااائيات في ف راير 

ي  الرأن  والعت رت هذه الوثيق  بأنتا إةاااكات للفيااااائيات           والمتتميال بحر

يعرا مركا القاهرة لدراةااات المسااتقل  وأدائتا وجاء في ال يال الصااحفي ؛  

للوثيق  التي العتمدها مجل  وزراء      حقو  اإلنسااااال لعال إدانتا الشااااديدة   

واالةتق ال اإلذالعي والتليفايوني   العرا بعنوال "م ادئ تنظين ال ل لعاماإل

الوثيق  التي تتسااتر وراء  يااائي في المنبق  العربي ". ويؤكد المركا ألالف

غباء قومي  ي تسااتتدف بالدرج  األولى منملعامالفتات أخاقيات العمل اإل

وأخاقي زائف لتقليص هامش الحري  الذن تمتعت با وةائب ال ل في لعدد  

مات  أو          مال تأثير ثورة االتصاااااالت والمعلو حت  ي   ت لدال العرب ج    ال  نتي

خارجي      لديمقراطي         للياااغوط ال جل ا كال الحراك المجتمعي مال أ .. .وأشااا

مال  وياح  المركا أل الوثيق  تبلق يد الحكومات في اةتصدار ما يحلو لتا  

تشااريعات إللعمال الم ادئ والقوالعد التي تياامنتتا الوثيق   والعتماد ما تراه  

والعد  بما في ذلل   ي   التي تخر  هذه الق  لعامتدابير بحق الوةاااائب اإل   مال

جتاة    ل اال             مصاااااادرة أ تراخيص ا لغاااء  ل اال وةااااحااب أو وقف أو إ   90 .ا

لكال في العااالن العربي تمكناات الحكومااات في النصاااف األخير مال القرل  

ةتخ ارات قوي  ومال ثن        ةي  أجتاة ا شريال لعلى وجا الخصوص مال تأ الع

اف تيااااءلت الحدود التي يمكال أل تقف في وجا الرقاب  الحكومي  أو اإلشااار 
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الرةمي , وبالتالي فنل األفراد الذيال يستخدمول اإلنترنت يعرضول انفستن     

ياا قوانيال            ظل غ ب  أك ر مال ان مساااتوى ةااااابق وفي  قا يد مال الر للما

الخصااوحااي  يصاا م التعرض للخصااوحااي  أو االلعتداء لعليتا متحققًا أو أك ر  

ئل ال ر          ب  اإلنترنت ال حل في رةااااا بًا مال التحقق . وتتيااامال رقا يد  اقترا

إلى جانب رحاااد قائم        –الجديد منتا أو تلل التي تن تخاينتا       –اإللكتروني 

المواقع الشاااخصاااي  التي ياورها المساااتخدميال . ولعملي  الرقاب  هذه وغير 

ي  أو               ع  ألغراض بح  ك  كم يوتر واةااا تأةاااي  شااا  يل أل  ف    ح مكل

اةااتقصااائي    يصاا م أقل كلف  مادي  وحتى معنوي  مال فرز قائم  خبوط  

 91لتاتف والمكالمات التي تعرض األمال القومي لدول  مال الدول للمخاطر .ا

 

 ا. حري  االتصال والمدونات الشخصي 
في مال أك ر طر  التع ير الشخصي    أح حت  BLOGS لعل المدونات 

والمدون  كما ة ق وأشرنا حفح  شخصي  لعلى موقع ما        شيولعا .    اإلنترنت

فيتا لعال أفكاره ومشااااالعره وخواطره    تتيم لكل فرد أل يكتب ما يريد  يع ر    

ومع انتشار  وأرائا وإبدالعاتا وتعليقاتا النقدي  لألخ ار واألشخاص واألحداث. 

باةاااتخدام الشااا ك             بدأ ك ير مال المواطنيال  اإلنترنت في ال اد العربي   

 . كموقع للتع ير لعال آرائتن وطموحاتتن السياةي 

حريبة غبالتبا إلى     ةدالت د ذات الصبببحبافبة المحبدو    يتوجاا مواطنو  

اع اركف  للتع ير لعال آرائتن  إال أل المشكل  في هذه ال اد تكمال في نترنتاإل

بال سبببتة للمواط  العاد . وم  جانخ  خر ب ن         نترنت ككاليف اسبببتخدام اإل   

كصببميم المدونات أصببتر أمرًا سببهً  وال يمك  التحكم بمحتواها أو باكسبباع   

الحكومات الحتوائها أو السبببيطرة انتشبببارها، لعل  أصبببتر األمر صبببعتا لد  

 .  نات ال يقتصر لعلى بلد لعربي واحدعليها. وم حية المدو

ورغن كال إجراءات الرقاابا  لعلى المادوناات واإلنترنات إال أناا مال         

الصاااعب التحكن في الكن التائل مال المدونات التي بدأت تنتشااار في اآلون  

الحكومات والسببلطات  شببف. وعادة ككتاألخيرة في ال اد العربي  واإلةااامي 
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با         العليا في هعا الت د ب الويتلوغز فببببي مرحلة مت خببببرة وذل  لك رة كتابه

 92وسرعببة كي يتهببا العالية.

....وبتذا  أح حت الش كات االجتمالعي  تشكل منص  لنقل الرةائل        

االحتجاجي  فيما يم ل اإلنترنت مساااااح  ال مناص منتا للجيل المصااارن              

شااايئًا فشااايئًا مكال النقابات والتع ئ  الساااياةاااي  في              الجديد أخذت تحل    

لع  "             مدّونيال المنتميال إلى مجمو حد ال قد أةاااّر أ عات. و جام يل" ل   6ال أبر

مراةاالول با حدود: "تشاا ا الحكوم  األخب وط الذن ينشاار مجساّااتا ليجد   

مذن ًا لكل انتقاد يوّجا ضااادها. يساااالعدنا اإلنترنت لعلى نشااار احتجاجاتنا.   

تنّظن تظاهرة في إحدى المدل  فا بّد مال أل تجرن في أخرى      وحتى لو لن 

 93بفيل وةيل  االتصال هذه" 

والتقرير الذن أحدرتا الش ك  العربي  لمعلومات حقو  اإلنسال لعال     

حري  اةاااتخدام اإلنترنت في العالن العربي ويحمل لعنوال "خصااان لعنيد:          

تعامل السااالبات اإلنترنت والحكومات العربي  "يقدم حاااورة قاتم  للغاي  ل  

العربي  مع حري  اإلبحار في الشاا ك  العنك وتي  والتيااييق لعلى الناشاابيال 

 في مجال الحريات العام  وحقو  اإلنسال إذ جاء فيا : 

إل مئااات المواقع يتن حج تااا لعال المساااتخاادميال العرا بم ررات    

لعديدة  لي  مال بينتا أن قرارات قيااااائي  تعبي الحق للحكومات العربي         

ا الحجب  وفي المقابل فتناك آالف أخرى مال المواقع التي تظتر للنور في هذ

  يتياامال ك ير منتا نف  الموضااولعات التي تياامنتتا المواقع المحجوب      

ي                     تا لحر لعدائ ناجح  فقب في إظتار  ي   مات العرب عل الحكو ما يج هذا  و

 الاااااتاااااعااااا ااااايااااار وحاااااق تاااااداول الاااااماااااعااااالاااااوماااااات.          

تت عتا ثماني لعشااارة دول   وتيااامال التقرير معلومات لعال الساااياةاااات التي

ش ا تكتيكات التعامل       ةات التي ت سيا لعربي    للتعامل مع اإلنترنت  وهي ال

مع لعدو أو خصااان   وأجمعت أغلب الحكومات العربي  لعلى محاربتا  لكنا             

شأة         حالعيال  لع ر ن صال  شب  ليرد ال يتعافي بعد حجب أن موقع أو ح   نا

 94لتع ير لعلى اإلنترنتمواقع جديدة أو كسب مناحريال جدد لحري  ا
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ةائل اإل      وكت ت سؤول  لعال مكتب و ةي موريول الم الجديدة  لعاملو

بمناةاا     لمنظم  مراةاالول با حدود فرانسااوا جوليار األميال العام -وجال 

اليوم العالمي لمكافح  الرقاب  اإللكتروني   واحفيال مشاكل الرقاب  بقولتما   

ل         ي  انتق مات القمع يًا أل الحكو لت         : ي دو جل طا قد  يذ. و ل  التنف ت إلى مرح

  ما  2009أشاااكال الرقاب  الممارةااا  لعلى اإلنترنت ةاااتيال دول  في العام           

يسااااون ضاااعف لعدد الدول التي كانت معني  بالرقاب  في العام الماضاااي.              

وبتذا  تتعّرض الش ك  للقين تدريجًا بننشاء ش كات إنترنت داخلي وطني       

و"تشااينترنت"  "بات. وليساات "أوزنتللمحتويات التي "حااادقت" لعليتا الساال

و"تركمانت" إال أم ل  ت  ت أنا ال يتن القادة ما إذا كال المايد مال مستخدمي 

اإلنترنت يقعول ضحايا التمييا الرقمي. فقد أح حت الصورة واضح  وضوح       

يات التحّكن       2.0إل الويب   :الشااام  بآل ويدفع المواطنول   .2.0يصااابدم 

هذا القم  يد اإللكترونيول ثمال  ك        .ع المتاا نذ إنشاااااء شااا  للمرة األولى م

مدّونًا ومتصاااّفم إنترنت ومخالفًا إلكترونيًا وراء          120اإلنترنت  يق ع حوالى  

...ياداد لعدد   .القيااا ال بسااا ب تع يرهن لعال آرائتن بحري  لعلى اإلنترنت      

الدول التي تتسّلم بتشريعات قمعي  وت اشر بتنفيذها. هذه هي حال األردل    

ستال   ست الديمقراطيات الغربي  بمنأى لعال    وكازاخ ستال والعرا . ولي وأفغان

هذا المنبق الرامي إلى ضاا ب الشاا ك . ف اةاان مكافح  إباحي  األطفال أو   

ةين أو تتولى النظر       سلبات قوانيال ومرا ةرق  الملكي  الفكري   العتمدت ال

فيتا في أةاتراليا وفرنساا وإيباليا وبريبانيا العظمى لعلى وجا الخصاوص.    

ى المساااتوى الدولي  يتن التفاوض لعلى اتفاقي  مكافح  التاوير التجارن         لعل

ي  والمجتمع          مات غير الحكوم ي  مال دول التشاااااور مع المنظ تا( بسااار )أك

المدني  ما قد يتس ب بنرةاء تدابير قامع  للحريات شأل إنشاء نظام ترشيم 

 . 95ال يخيع لقرار قيائي

   المجاورة:جا. الملكي  الفكري  وحق المؤلف والحقو
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 لعامتشكل الملكي  الفكري  وحقوقتا أحد التحديات التي تواجا اإل

اإللكتروني الجديد وذلل   لستول  نسخ المؤلفات واإلبدالعات التي يمكال أل 

 تؤخذ لعلى اإلنترنت أو لعلى األقراص المدمج  .

وتشاااير الملكي  الفكري  إلى ألعمال الفكر اإلبدالعي  أن االخترالعات          

األدبي  والفني  والرموز واألةاااماء والصاااور والنماذص والرةاااوم  والمصااانفات

 الصنالعي .

وتنقسااان الملكي  الفكري  إلى فئتيال  هما الملكي  الصااانالعي  التي   

تشمل االخترالعات )ال راءات( والعامات التجاري  والرةوم والنماذص الصنالعي  

صااانفات وبيانات المصااادر الجغرافي  مال جت  وحق المؤلف الذن ييااان الم 

األدبيا  والفنيا  كاالرواياات والقصااااائاد والمسااارحياات واألفام واأللحاال         

الموةاايقي  والرةااوم واللوحات والصااور الشاامسااي  والتماثيل والتصااميمات  

التندةاااي  مال جت  أخرى . وتتيااامال الحقو  المجاورة لحق المؤلف حقو        

ب  لمرت فناني األداء المتعلق  بأدائتن وحقو  منتجي التسجيات الصوتي  ا  

 96بتسجياتتن وحقو  هيئات اإلذالع  المتصل  ب رامل الراديو والتلفايول

يتمتع الم دل األحاالي للمصاانف المحمي بموجب حق المؤلف وورثتا ب عض  

الحقو  األةاااااةاااي  . اذ لتن الحق االةاااتئ ارن في االنتفال بالمصااانف أو        

نف  دل المص التصريم لبخريال باالنتفال با بشروط متفق لعليتا . ويمكال لم  

 أل يمنع ما يلي أو يصرح با :

اةاااتنسااااخ المصااانف بمختلف األشاااكال م ل النشااار المب عي أو   -

 التسجيل الصوتي ؛

وأداء المصنف أمام الجمتور كما في المسرحيات أو كالمصنفات  -

 موةيقي  ؛

واجراء تسجيات لا لعلى أقراص مدمج  أو أشرط  ةمعي  أو  -

 أشرط  الفيديو م ا ؛

   اإلذالع  أو الكابل أو الساتل ؛وب ا بوةاط -

 97وترجمتا إلى لغات أخرى أو تحويره مال قص  روائي  إلى فيلن  -
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 د ا غاو الخصوحي  

تقر جميع المواثيق الدولي  والدةاااتير لعلى حق اإلنسااال في احترام  

الرقمي  وفر فرح  غاو خصوحي  األفراد  نتيج      لعامخصوحيتا  ولكال اإل  

أحااا حت متاح  لتجميع المعلومات الشاااخصاااي  لعال  لإلمكانات الك يرة التي 

 األفراد وإمكاني  نشرها للمأل لعلى اإلنترنت والتواتف الجوال .

" لقد كال رموز المجتمع يعتقدول بنمكاني  حماي  أةااارار حياتتن              

اتتن وماضيتن   لكال في لعصر اإلنترنت لن يعد ذلل ممكنًا إلعانالشخصي  و

.98 

نت:       االلعتداء لعلى ح  وتتعلق جرائن خاحاااا  لع ر اإلنتر ياة ال م  الح ر

بنفشاااء أةاارار الغير ذات البابع الساارن  والتي تكول إما أةاارارًا رةاامي  أو    

ب عض المتال المؤتمن  التي تفترض ال ق  ولعندما تكول ال      أةااارارًا متعلق   

ال ت ير أن حاااعوب   ولكال األمر يد  في     تدل لعلى مال يتعلق با  فتي إذل  

معروفيال وذون ةاامعات خاحاا    المتعلق  بأفرادحال  المساااس بالمعلومات 

اةاامي  إذ  مما يؤدن إلى المساااس بخصااوحااياتتن   وتكول بذلل المعلوم  

شرة أو       شخص محل هذه المعلومات ببريق  م ا سمم بالتعرف لعلى ال أنتا ت

 م اشاارة  وغال ا ما تقترف هذه الجرائن لعند اةااتعمال بنوك المعلومات غير

ل أردنيول  تدخل بعض المواقع االلكتروني  يوإلعامووحااف ةااياةاايول و 99.

بحياة األفراد الشخصي  وتجريحتا وتشويتتا بالتصرف "غير المق ول" والذن      

 ال بد مال اتخاذ اإلجراءات القانوني  لردلعا.

ورأوا أل الحياة الشخصي  أمر خاص يفترض أل تكول محمي  وبمنأى   

كال  وأل          تا مال أن  لدوس لعلي جاوز وا باول والت المواقع ال يجوز أل  لعال الت

تقفا فو  كل الحواجا وتمارس الخدش واإلةااءة والتجريم والتشاويا للحياة   

الشخصي  تحت أي  ذريع  ولتحقيق ثمال رخيص أو للفت االنت اه وغيرها مال   

 100المكاةب اآلني  التي ةتتاشى كفقالع  هواء وبسرلع  فائق . 
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ي لعامتدفق اإلال عد ال اني : ط يع  الميمول ولعدم التوازل في ال

 الدولي.

العربي والمواطال  لعاميشكل الميمول أهن التحديات التي تواجا اإل

العربي وذلل مال زاويتيال : األولى مرت ب  بتدفق الميااامول مال مصااااادر     

أجن ي    والااوي  ال اني  مرت ب  بب يع  هذا المياامول   والذن يشااكل في 

هذا الميااامول مال لعناحااار  أحيال ك يرة تخبيًا للقين الساااائدة  وما يحملا

 ةل ي  كالجن  والعنف والقين السل ي . 

ومال واقع نتائل دراةااااات لعديدة التحاد إذالعات الدول العربي  حول         

 مياميال ما تقدما الفيائيات العربي   يتيم ما يلي:

أل معظن الميااااميال األجن ي  التي ت ل لع ر الفياااائيات العربي    -

القين  إلعاموالممارةااااات اإلباحي   و     تقدم العنف واإلدمال لعلى المخدرات    

المادي  بشااكل أةاااةااي مما يؤثر ةاال ًا لعلى المشاااهديال  وخاحااي  مال فئ  

 الش اا واألطفال.

مل فكرًا         - ئ  العرض  وال تح ل  وببي ي  مم أل بعض ال رامل المحل

جديدًا  لذلل  ينصاارف لعنتا المشاااهد العربي إلى المياااميال األجن ي  التي   

 101ةب مع ثقاف  مجتمعا..." غال ًا ما ال تتنا

يائي  تعاني مال تكرار المياميال          ش  ف شا والمحصل  العام  هي: "

األجن ي  مال ناحي  أو المياميال المحلي  مال ناحي  أخرى  وكاهما لا لعيوا:  

فالمياااميال األجن ي  ال تتناةااب لعادة مع لعادات وتقاليد الشااعوا العربي     

ي    بحيل تؤدن إلى ملل     تالي      والمياااااميال المحل بال المشاااااهد العربي  و

 102انصرافا إلى القنوات األخرى ....." 

مال  وت ل الفيااااائيات واإلنترنت مياااااميال منولع  معظمتا تتدفق      

قد تكول أخ ارًا أو برامل ثقافي  أو لعلمي  أو برامل        الشااامال إلى الجنوا  و  

سيبرة لعليتا مال حيل النول وال مال حيل الكمي      ترفيتي  ... إلخ ال يمكال ال

فقد تحمل بعيااتا ثقاف   مشاا ع  باإلباحي  واالةااتغال الجنسااي والشااذوذ  
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ضاف  إلى      سل ي  .... إلخ( التي تتدد قين المجتمع إ الجنسي والعنف والقين ال

 تأثيرها لعلى ال قافات الشع ي  والوطني  .

ماهيرن توظف في            مات واالتصااااال الج يا المعلو لت تكنولوج ما زا

تيًا اةااتتاكيًا    غير تنمون  . وحتى " اإلنترنت " الوطال العربي توظيفًا ترفي

بنت تكنولوجيا المعلومات الحدي   الوالدة تستخدم لعندنا في الوطال العربي 

  في الغالب   اةتخدامات ترفيتي  . وهذا الوضع يؤدن إلى تكري  االلعتماد   

لعلى الغرا   وانتشاااار ثقافتا الجماهيري  االةاااتتاكي    ومعتا مشاااكاتتا 

الب ع . وغني لعال القول أل المتعامليال مع " اإلنترنت " يتعاملول مع ر ي       ب 

ستتلل       ضع يخلق فجوة ك رى بيال الم شرًا . هذا الو غربي  للعالن تعامًا م ا

 103العربي للمعلومات واقعا.

وفي دراةااا  جاائري  تصااادر "الجن " و"الصاااور الفاضاااح "  قائم  

لعا        فال في  لدى األط تا المركايال    2009م المفردات األك ر بح ا  يل احتل   ح

الرابع والخام  بعد مواقع "يوتيوا" و"جوجل" و"في  بوك" التي حلت في      

المراكا األولى وال اني  وال ال   لعلى التوالي  وفقًا إلحصاءات شرك  "نورتول" 

التي أحاادرت خدم  مجاني  تراقب ةاالوك األطفال أثناء اةااتخدام اإلنترنت   

طفل ورحااادت شااارك  "نورتول"  في الفترة ما  مليول 6.  14شاااملت قراب  

بالجن  لعلى رأس       ق   بيال شاااترن ف راير وديسااام ر  ظتور مفردات متعل

القائم . ويأتي غياا التواحااال بيال اآلباء وأبنائتن بشاااأل المحتويات  التي       

ربما يكول مال غير الائق اطالعتن لعليا كما شاااكل هذا التقرير حاااادم          

روا مال هذه الظاهرة التي تعمل لعلى تدمير لعنيف  لعند المختصيال الذيال حذ 

ما تعد مواقع               نا بين فت الشااارك   أ غد. وأضااااا لدى جيل ال القين واألخا  

باء الجلوس          فنل لعلى اآل يدة   ع  ومف "يوتيوا" و"جوجل" و"في  بوك" ممت

ة مقاطع مع أطفالتن والتحدث لعما يليق وما ال يليق ال حل لعنا  لعند مشاهد 

  مع  التفالعل حتى  أو  المعلومات  لعال  ال حل   أوالفيديو لعلى اإلنترنت 

 104  االجتمالعي.  التواحل  مواقع
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  وكشف  رئي  التيئ  الوطني  لترقي  الصح  وتبوير ال حل ما يايد

بالمائ   40بالمائ  مال أطفال العاحم  الجاائري  يستعملول االنترنت   60لعال 

أن رقيب  مؤكدا أل منتن تصفحوا المواقع الجنسي  بمختلف أشكالتا دول 

المواقع اإلباحي  تعمل لعلى غسيل مخ أطفالنا وتوّجتتن ببريق  رهي   نحو 

 79بالمائ  مال أطفال االبتدائي و 54الرذيل  واالنحراف. وخلص التحقيق إلى أل 

بالمائ  مال ال انوييال يشاهدول  80بالمائ  مال أطفال اإلكماليات و

ولعال الصور اإلباحي  التي تعرض لتا دول أن رقاب  مال األولياء.   اإلنترنت

بالمائ   56بالمائ  مال تاميذ االبتدائي و 20األطفال لعال طريق االنترنت  أكد 

مال ال انوييال تعرضوا لصور جنسي  مفاجئ   شكلت  47مال مستوى المتوةب و

 لعندهن فيوال

  قعواالم  مال  العديد  إلى  اقتادتتن  التي  الصور  هذه  أثار  اقتفاء  في  ك يرا

  105  .منتن الصغار  وبخاح   األطفال  مال  ك ير   حدم  يالت  السام   اإلباحي 

نصاف بس ب السيبرة لعلى ةو  يتسن ةو  المعلومات  بعدم اإل

واحد  المعلومات العالمي  وتدفق االتصال بيال دول الشمال والجنوا باتجاه

بفجوة لعدم التوازل في تكنولوجيا االتصال ما يعرف مما يقود إلى 

 المعلومات الرقمي  ومما يؤثر لعلى ط يع  ال قافات الشع ي .

   1996اللجناااااااا  العالمياااااااا  لل قاف  والتنمي         وبناء لعلى تقرير  

اليغوط العالميااااا  النبا  لما يسمى بال قاف  الشع ي  " العالمي  "     ف15ص

تاص وحماس ... ولكال            بابت بل ترحي ًا    ي  . وهي تلقى ق واًل    ضاااغوط قو

برها إنما يكمال في أنتا تكسااام غيرها مال األذوا  واالهتمامات ... وقد          خ

شااتدت بلدال ك يرة تجمعات لعصاا ي  ولعودة للق لي  . وكانت هذه في جانب 

منتا رد فعل ضااااد التأثيرات التغري ي  لتكنولوجيا حدي   واةاااع  النبا              

تام اإلةوللتوزيع غير المتكافئ ل مار التصنيع ... ومعظن الناس يرغ ول في 

 106في " الحداث  " لعلى أل يكول ذلل في إطار تقاليدهن الخاح  " 

ة   وجذاب  لمواجت  لعدم      إل العمل لعلى خلق مياميال محلي  منا

ي الغربي الذن يبالب بسااماء مفتوح أحاا م ضاارورة لعامالتوازل والتدفق اإل
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ملح    حيل أحااا حت ظروف االتصااااال متاح  ومفتوح  أمام الجميع حيال           

ص م ا  كي يكول ميمونًا ملتاما مما   لعاملميمول هو اك ر تحد يواجا اإل ي

 يجذا إليا جمتوره المحلي وذلل بالتركيا لعلى حاجات المجتمعات المحلي .

 ال عد ال الل : الممارة  والتحكن باالتصال : 

 مستق ل التحكن باإلنترنت في ظل التيمن  االتصالي  واالحتكار :   .أ

حدة     يات المت ي         تنفرد الوال نت الرقم باإلشاااراف لعلى أنظم  اإلنتر

بأنظم  شااا ك         تا والتحكن  تابع        و  اإلنترنت  ومراق ت كدت لعامتا لعلى م أ

مراق   الشاااركات وأنظم  االتصااااالت العالمي  الرقمي  التابع  لتا مال خال 

قام          قات واألر با نت للن جارة      ICANNمؤةاااساااا  اإلنتر ع  لوزارة الت تاب   ال

لعمليات التحكن واإلشاراف لعلى نباقات المواقع   تحتكروهي التي األمريكي   

عالن     فياااًا لعال أنظم  االتصااااال    المواقع اإللكتروني  في مختلف دول ال

"إدارة مفولة" تمتع الواليات المتحدة وحكومتتا بااات. والعالمي  المرت ب  بتا

حول عمليات التحكم على الويخ، إال أنها كعل  صببباحتة اليرار ال هائي على         

 .رارات المتعلق  بشأل ش كات االتصال الرقمي  في العالنكامل الق

حاد               تا دول االت يدة  لعلى رأةااا لعد ي   ي  وآةااايو فت دول أوروب وكّ 

صيال وإيرال وكوبا  مبال تا االحتجاجي    شترك    إلاألوروبي وال يجاد قالعدة م

( المواقع Domains)وتحكن دولي متعدد األطراف لتساامي  أةااماء ونباقات   

دول تدخات م اشاارة داخل إطار   تفق ومعايير الدول المذكورةت اإللكترونية

نادت بنيجاد إطار جديد مال اتحاد المؤةااسااات الرقمي  مال  و. لعالمي منسااق

جت   وبيال الحكومات المختلف  ومشااااارك  القبال الخاص مال جت  أخرى           

 .لإلشراف لعلى لعمليات التحكن بأنظم  الويب

 2006وضاااي  األوروبي  لعام ولكسااار االحتكار األمريكي أنشاااأت المف

نباقا لتساااجيل أةاااماء المواقع والعناويال االلكتروني  لعلى شااا ك  اإلنترنت 

كخدم  أوروبي  مشاااترك   بحيل يمكال للشاااركات والمؤةاااساااات األوروبي    
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هعا الخطوة ي تر لها  .واألفراد االشاااتراك فيتا مال خال تساااجيل مواقعتن

سيلة للتحرر م  التتعية وكتداية لكسر     شتكة    كو سيطرة األمريكية على ال ال

الخدمة الجديدة كحمل األحرف المختصببر السببم االكحاد األوروبي   الع كتوكية

 . Dot-euوروبي الجديد بحيث سيكون اسم ال طاق األ

مؤتمر مجتمع أوحااااات ق ياال انعقاااد  قاادوكاااناات األمن المتحاادة 

لذن انعقد تحت إشااارافتا       –بتون   2005المعلومات   تقرير شااامل    في -ا

اختيارات متوازن  حول آلي  مراق   شااا كات اإلنترنت وآلي  لعملتا            مجمولع  

بننتاء تفرد الواليات المتحدة             بإ وطال ت    لعالمي يسااامم  يجاد إطار إنترنت 

 107.الم اشر بش ك  اإلنترنت

 الفجوة الرقمي  : –ا 

قسااميال غير متكافئيال مما يخلق ما يعرف ينقساان العالن اليوم  إلى 

مجتمعات الشاامال الغني  بالمعلومات التي تمتلل تقنياتتا  بالفجوة الرقمي  :

تا مال معارف ومعلومات  ومجتمعات الجنوا الفقيرة التي        وتنتل ميااااامين

يصااعب لعليتا حيازة تكنولوجيا المعلومات واالتصااال  ومال ثن ال تتمكال مال  

ضرورة النظر لتجاوز       ستدلعي  حول إلى المعلومات التي تحتاجتا . وهذا ي الو

فجوة العميق  بينتما . خصاااوحااااا مع وجود لعوائق لعديد مال بينتا         تلل ال 

العامل االقتصاااادن والعامل الفني والعلمي   باالضااااف  الى التوتر الحاحاال  

نتيج  حقو  الملكي  الفكري   ومشااالعي  المعلومات  والمركا الخاص لحقو  

 108الملكي  الفكري  وال قافي  األحيل . 

سنون لليون    ةات     UNESCO 2009سكو جاء في التقريرال ةيا حول 

ي               خدم في ال دا كال يسااات ي   بأل مفتوم الفجوة الرقم مات المجتمع  معلو

يا المعلومات          ي  التي تعيق انتشااااار أدوات تكنولوج ماد ي  وال للحواجا التقن

واالتصااااالت   ولكال ةااارلعال ما تحول التركيا نحو مال الحواجا االجتمالعي .   

ي  تشير إلى مايد مال االنقسام االجتمالعي     وفي هذه األيام فنل الفجوة الرقم

الذن يتبور وفقا لمال لديا القدرة لعلى الوحااول  والكفاءة والخ رة بما يكفي 
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لاةاااتفادة مال الخدمات الرقمي    والشااا كات االلكتروني  الحدي   والذن ال          

يملل كل هذه أو غير قادر بنجاح وكفاءة اةاااتخدام تكنولوجيا المعلومات              

 واالتصاالت.

وبناء لعلى هذا التقرير تظتر تحديات الفجوة الرقمي  في المجتمعات  

إذ تياااّخن  الفجوة الرقمي   مال الفوار  االجتمالعي  القائم  بالفعل بشاااكل           

تراكمي. تجرب  هام  في ال لدال المتقدم  هو أل مشااكل  الفجوة الرقمي  ال 

علومااات تاال قااائماا  حتى في الفترات التي يكول تغلغاال تكنولوجيااا الم 

واالتصاالت في المجتمع لعالي    ألل التكنولوجيات الجديدة واألدوات الجديدة  

  الخ( تاادخاال  2.0)م اال األجتاة المتنقلاا  ذات النبااا  العريض   الويااب 

األةوا    وتولد خبوَط جديدَة ِماْل الفجوِة.. باإلضاف  إلى ال تائي  االةتخدام 

رات  المساااتخدميال تشاااكل لعاما مقابل  لعدم االةاااتخدام   فنل اختاف متا

عاد         تا التي تتجلى في أب ي    والتي هي في معظم قدر مال األهم بنف  ال

تارات التفكير              نت وم يِ  لعلى اإلنتر لذات تارات التع ير ا ي    وم ف  الرقم قا ال 

بالشااا ك  وحل المشااااكل. وتكمال  ألةااا اا  التي أدت إلى تبوير وتعميق    

 لفئات الرئيسي  التالي  :الفجوة الرقمي  يمكال تصنيفتا في ا

األة اا االقتصادي  : لعلى ة يل الم ال ارتفال أةعار األجتاة   فا     • 

 يوجااد مكااال للمجااانياا  أو أجتاة رخيصااااا  الةاااتخاادام اإلنترناات   إلخ.   

األةاا اا االجتمالعي  : مسااتويات مختلف  مال التعلين   والدخل   واإلقام     • 

 وما إلى ذلل.

لناس ال َيحتاجوَل إلى تكنولوجيا المعلومات      األةااا اا ال قافي  : ا     • 

واالتصاالت   ولن يتن الع ور لعلى أن اةتخدام لتا   إذ ال يوجد النموذص الذن    

 يجب ات العا   وما إلى ذلل.

أةاا اا تتعلق بالمياامول: ال يوجد مياااميال و / أو الخدمات التي   • 

كفاي  المعلومات  تل ي االهتمامات   والمواقع باللغ  األم غير متوفرة   ولعدم

 المحلي    و ميامينتا   وما إلى ذلل.
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وي قى النيااال مال أجل ةااد الفجوة الرقمي  هو لعملي  طويل  وربما  

ال تنتتي  ويايد مال تفاقمتا حقيق  أل الحل يتبلب ةااالسااال  معقدة مال            

 109التدخات في مجال السياة  االجتمالعي .

 

 ه التحديات بما يلي :ال عد الرابع :  التحديات السلوكي  وتتم ل هذ

 

 اإللكتروني  . السي راني الجريم   .أ

 االنترنت أداة لإلرهاا الرقمي. .ا

 الرةائل المالعج  .ص

 اإلدمال لعلى اإلنترنت. .د

  لعالاإل             .ه

 الجريم  السي راني  .و

أدى النمو السااريع لإلنترنت  إلى نمو الجرائن المتصاال  باإلنترنت في جميع  

أل تؤثر لعلى الفرد وممتلكاتا أ ولعلى المؤةسات أو   أنحاء العالن. التي يمكال 

المجتمع كلا. وقد تخسااار ك ير العديد مال المنظمات زبائنتا والوقت والمال           

أل التتديدات  Joseph S. Nyeنتيج  لتعرضتا للقرحن    ويرى جوزيف نان   

والحروا السي راني  المحتمل  توضم لنا نقاط اليعف المتاايدة      السي راني  

بل              لعالن اليوم المتشااااا حدي  . ... في  عات ال مام في المجتم وانفات الا

ي            ل  المصاااادر لعلى ال ن ي  مجتو مات الساااي ران قد تكول التج المترابب ف

األةاااةااي  غير الحكومي  شااديدة التدمير. لعلى ةاا يل الم ال  يعتقد بعض  

أل ش ك  الباق  الكتربي  الوطني  قد تكول لع ااااارض  للخبر بشكل      الخ راء

خاص. ومال المعتقد أل أنظم  التحكن التي تساااتخدمتا شاااركات الباق              

شر الظام      ض  للتجمات  وهي التجمات التي قد تؤدن إلى ن الكتربي  لع ااااار

في المدل والمناطق أليام أو أةابيع. كما قد تتدخل التجمات السي راني  في   

http://www.project-syndicate.org/contributor/422
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ل األةااوا  المالي  فتتساا ب في خسااائر اقتصااادي  هائل  بنغا  المواقع لعم

 110التجاري  لعلى ش ك  اإلنترنت.

ي  هي أن فعل  غير مشااارول لعلى الكم يوتر. ويمكال        م  الساااي ران والجري

 تصنيفتا كما يلي :                          

        وتفجير الدخول غير المصااارح با إلى أنظم   الكم يوتر والشااا كات المحمي  

ال ريد اإللكتروني : وهو يشاااير إلى إرةاااال كمي  ك يرة مال رةاااائل ال ريد   

اإللكتروني لليحي  مما يؤدن إلى تحبين حساا ال ريد اإللكتروني لليحي     

    -أوشلا .  

     تغيير ال يانات: وهذا النول مال التجوم ينبون لعلى تغيير في ال يانات الخام

جتاز الكم يوتر ومال ثن تغير مرة أخرى بعد    فقب ق ل أل تتن معالجتتا مال   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اكتمال التجتيا.                                         

 ةاااامي هجوم  Salami attack     وهذا التجوم يساااتخدم  الرتكاا الجرائن :

                                                                                                                                                                                                                 المالي .

      قن ل  المنبقLogic bomb: :         هذا هو برنامل تابع للحدث. يعني أل هذا

حدث.          ما وقول  ند عل إال لع نامل   خلق ال ليف نت:        ال ر قت اإلنتر ق  و ةااار

اةاااتخدام مال ق ل شاااخص غير مأذول با لساااالعات لإلنترنت المدفولع  مال 

 ق ل شخص آخر

     م يوتر أو بملف هجوم فيروس / دودة : برنامل فيروةااااات  تعلق بجتاز الك

وإلى أجتاة الكم يوتر األخرى لعلى الش ك .  ومال ثن تعميما إلى ملفات أخرى

ولعااادة مااا تؤثر لعلى ال يااانااات الموجودة لعلى الكم يوتر   إمااا لعال طريق  

 111تغييرها أو حذفتا. 

ويتم ل انعدام األمال الساااي راني / اإللكتروني في ظاهرة اخترا  الحاةاااب       

الرةمي  والمؤةساتي  التي تتن  لعدة أهداف مال     الشخصي واخترا  المواقع  

                                                                   بينتا:
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أواًل : غاو الخصوحي  مال ق ل الفيولييال ورغ   في حب االةتبال   

بالحصاااول لعلى معلومات لعال األفراد بدول لعلمتن أورغ تتن   ويرت ب هذا      

 ء لعلى خصوحي  األفراد وحرياتتن الشخصي  .األمر بااللعتدا

نات التي تتيم المجال للمخترقيال               يا ق  ال  ن  وةااار يًا : القرحااا ثان

Hackers          الدخول إلى المواقع اإللكتروني  والع ل بتا للقيام بعمليات تاييف

وةبو إلكتروني كما يحصل في الدخول إلى حسابات المصارف وتتديد أمال      

واقع بالفيروةااااات التي تقود أحيانا إلى تدمير     المؤةاااسااااات .ومتاجم  الم   

 ال يانات وأجتاة  الكم يوتر . 

   Trend Micro ثال ًا : االحتيال واإليقال باليحايا قالت تريند مايكرو 

أل المجرميال االفتراضييال ال يلجأول الةتخدام تقنيات حدي   لنشر الجريم     

بنلعادة اخترال حااا        بل إنتن يقومول  ي  فقب   يغ مال التندةاااا   االفتراضااا

االجتمالعي  ليوقعوا في شااراكتن كًا مال المسااتتلكيال والشااركات لعلى حد   

  .112ةواء

 

رابعًا :اةتغال اإلنترنت في الحروا اإللكتروني   :أح م هناك ةاح  جديدة   

لع ر اإلنترنت للحروا العالمي  تساااتخدم ال رامل التي ت ل الدلعاي  أو تؤثر           

حرك  الحياة في المجتمعات المساااتتدف   لعلى أنظم   الكم يوتر مما يشااال

ةتغال اإلنترنت واختراقا للمجابتات   ولذلل نجد أل هناك أربع  أنماط مال ا

 ويدخل تحت هذا اإلطار ما يلي :بيال األمن والشعوا واألفراد 

 الحروا اإللكتروني   -أ 

 التجس  اإللكتروني -ا 

 مناحرة قيايا الصرال بيال الشعوا  -جا 

با قمع األنظم  أو           دلعن بعض –د  جا مات التي ت لعات والتنظي الجما

 تدافع لعال قيايا فكري  أو قومي  أو لعرقي  أو طائفي  .

 اإلرهاا االلكتروني .1
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ي عرف اإلرهاا بأنا العتداء لعلى شاااخص ما وإحاااابتا بأذى فعلي أو          

جاالت              كل م نت في  حاةااااب اآللي واإلنتر بدخول ال يد. واليوم  تد ذلعر أو ت

دود بيال اإلرهاا بمفتوما القدين واإلرهاا اإللكتروني      حياتنا  اندثرت الح    

الذن أضاااحى تتديدًا ك يرًا في كل مكال. فمال الممكال م ًا اقتحام حااافح   

لمسااتشاافى ما وتتديد حياة المرضااى لعال طريق تغيير برنامل العاص  ومال  

الممكال تتديد االقتصاااد باقتحام مواقع ال ورحاا  العالمي  كما يمكال أييااًا   

في نظام االتصاااااالت  الكترباء أو المياه بل والسااايبرة لعلى نظام       التدخل   

 المواحات والبيارات وبذلل تتديد بلد بأكملتا. 

وقال الخ ير األمني األلماني جيرهارد شاااندلر مال قسااان مكافح            

ما                  نت جاءا مت حت االنتر قد أضااا ي : ول مان ي  األل لداخل هاا في وزارة ا اإلر

صرا فالعا فيما قد يبلق لعلي  صر العولم   ولعن ا "اإلرهاا الرقمي" في ظل لع

والمعلوماتي . لقد اةااتبالعت القالعدة أل توظف الشاا ك  العنك وتي  ببريق  

جل التواحاااال بيال الخايا اإلرهابي  وبل ةااامومتا                فالعل  ومنتجي  مال أ

المتبرف  وتحديد أهدافتا ورةااان ةاااياةااااتتا. هذا االةاااتخدام يايد األمر  

اراتي  واألمني  في متابع  األنشاااب  اإلرهابي  تعقيدا لعلى األجتاة االةاااتخ 

المختلف  التي ت ل وتتوزل لع ر اإلنترنت. لقد أضااحى اإلرهابيول في لعصاار  

العولم  ال يتسمول "بالصورة النمبي " التي قد ترتسن لتن لعند تخيل المرء 

وأضاف قائا   لشخص كتذا  بل أح حوا "يمتلكول درج  لعالي  مال التقني "    

بل بجتاز            " أحااا م أمر ياديا أل ترى اإلرهابي غير متسااالم ب ندقي    ا العت

حاةااوا متنقل"  األمر الذن يجعل مال اإلنترنت "أداة رئيساا " في النشاااط    

صرا       اإلرهابي الدولي.  ةتخدام اإلنترنت في اإلرهاا لي  مقت ضحى ا لقد أ

لعلى التواحاال بيال الخايا اإلرهابي  وشااال الحرا النفسااي   بل أييااا لعلى    

" التجنيااد والتاادريااب لعلى كيفياا  اةاااتخاادام األةااالحاا  وتصااانيع    لعملياا 

 113 المتفجرات".

 .الرةائل المالعج  : 2
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لذن ال             ي  ا ياة اليوم حد ضااارورات الح يد اإللكتروني أ أضاااحى ال ر

نستغني لعنا لما يوفره للناس مال تستيل حياتتن بنقل رةائلتن وحورهن     

المرء لرةاااااائاال ووثااائقتن لع ر ال ريااد اإللكتروني  ولكال كن مرة تعرض 

مالعج  غير مرغوا فيتا  أو رةاااائل ملوث  مليئ  بالفيروةاااات أو رةاااائل   

هذه الرةاااائل التي تم ل مجرد إزلعاص لمساااتخدمي  احتيالي    لقد أضاااحت 

اإلنترنت العادييال هي في واقع األمر تس ب كوارث ك رى ألححاا الشركات    

ةا  يارة بأجتاة   ور وس األموال  ألل أغل تا يحتون لعلى ك ير مال الفيرو ت ال

الكم يوتر ونظن المعلومات التي تشكل دلعائن العمل في المجال االقتصادن 

 114وتقود الى شلتا.

 

  ..اإلدمال لعلى اإلنترنت3

تواجا األجيال الجديدة مال الذيال العتادوا اةتخدام اإلنترنت  الجلوس  

 عاالسالعات طويل  ةواء للدخول إلى المجتمعات االفتراضي  أو لممارة  األل    

اإللكتروني  أو المحادثات أو غير ذلل مال أنشاااب  اتصااااالي   ولعل خبورة          

إدمال الشااا اا يكمال في قيااااء وقت طويل مع اإلنترنت باةاااتتاك الوقت 

واأللعصاااااا والجتد لعلى حساااااا أنشاااب  أخرى متم  لممارةاااا  حياتتن        

 االلعتيادي  م ل القراءة والرياضا  والعمل والتواحال االجتمالعي  ألل الشا اا   

 ال يستغلول اإلنترنت لفوائد لعلمي  أوثقافي  أو اجتمالعي  .

يقول نيل بوةاااتمال : إننا وجتنا كل طاقتنا وذكائنا الخترال آالت              

هذه                 عد نعرف كيف نصااافي  لل لن ن لذ مات ... و بالمعلو نا  مداد يد مال إ تا

 المعلومات وال كيف نساااتخدمتا   ولذلل أحااا حنا نعاني مال اإليدز ال قافي .

بالرغن مال كل ما يوفره لا طريق المعلومات السريع مال معلومات   واإلنسال 

ح م   سال          –قد أ ةذاج  اإلن شكل ال يقل لعال  ةاذجًا ب ةتمال .  كما يقول بو

في العصااور الوةاابى . فقد أحاا م اإلنسااال في هذا العصاار يصااد  كل ما  

يقولا العلن أيا كال هذا الذن يقولا إل العالن قد أحااا م غير مفتوم لك ير           



155 
 

إل وةاااائل االتصاااال الحدي   تشاااكل     إننا نعيش في لعالن با معنى . منا

مجدا تكنولوجيا لإلنساني  ... إنتا تعبينا اتصاال لعالميا غير محدود ومستمر    

نا مال                 يا إلى أل نحرر أنفسااا لذن نحتاص ف لل ا يأتي قري ًا ذ هل  ومع ذلل 

مال ةااايبرة هذه الوةااااائل الرائع ؟ وأل تتوقف لنفكر فيما نحصاااال لعليا       

معلومات   وفي معنى حياتنا ووجودنا   وفي حاجاتنا إلى التعرف لعلى ذاتنا           

ولعلى قدراتنا لعلى اإلبدال .  وهنا ةاااتتاايد حاج  اإلنساااال إلى أل يعود إلى 

القراءة . ذلل أل القراءة هي   كما يقول بوةاااتمال   نشااااط لعقلي منبقي      

ةاااتمال إلى اإلجابات يؤدن إلى التفكير والفتن والمنبق وطرح األةااائل  واال

وتقدين مسااااهمات إنسااااني  حول الموضاااول وتقيين مسااااهمات اآلخريال   

 115ونقدها ... إنتا لعمل العقل ... إنتا  ممارة  تؤدن إلى النمو العقلي .

  لعال.اإل4

ح م اإل  صادي  واالجتمالعي      لعالأ حرة االقت أحد مظاهر الحياة المعا

دوره  لعاللمجتمعات  وقد أخذ اإل   التي تؤثر لعلى حياة األفراد والشاااركات وا   

اإللكتروني ليص م ظاهرة اتصالي  إلكتروني  لعالمي  . وقد نقلت    لعامفي اإل

هذه الظاهرة االقتصااااد خارص حدود الدول  الوطني  الواحدة . وأدركت الك ير 

 CNN  وةي أل أل   BBCي  الك يرة م ل بي بي ةي  لعاممال المؤةسات اإل  

مال المؤةاااساااات هذا الدور منذ مدة طويل  . ومع وغيرها  MTVو أم تي في 

نجاح اندماص شاارك  أمريكا أول اليال تاين وورنر أحاا م الفر  أك ر وضااوحًا    

بيال أدوار الوةااائل التقليدي  وتلل األدوار التي تقوم بتا الوةااائل الجديدة . 

جديدة بدول حياااور اإلنترنت   ةاااوف تفتقر إلى   إلعامذلل أل أن شااارك  

اقعي  لتحقيق المايد مال أةتن السو  والتأثير فيا . فاإلنترنت اةتراتيجي  و

ساني مال ق ل .       شتدها التاريخ اإلن سو  ببريق  حدي   لن ي يقدم لعولم  ال

وقد جل ت هذه العولم  معتا طقوةااااًا وقيما اقتصااااادي  خاحاااا  بتا م ل             

التي تعك  االةتعمار اإللكتروني للعقل والسو      لعالبباقات االئتمال واإل
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بليول دوالر وفي وقت   2ات العالمي  في اإلنترنت    لعان وقد فاقت إيرادات اإل    .

 116قريب ةييالعف هذا الرقن ةنويًا. 

هذا اإل  قل         لعالو مار اإللكتروني للع لذن أحااا م يعك  االةاااتع ا

والسااو   بات ذا تأثير قون لعلى األفراد في ةاالوكتن وفي أةاالوا حياتتن   

بدءًا مال انتشااار ثقاف  طعام الوج ات  وفي التأثير لعلى نمب حياة المجتمعات

السريع  م ل مكدونالدرومرورًا بالمشروبات الغازي  م ل الكوكا كوال وارتداء   

  األزياء م ل الجينا وانتتاًء بانتشار موةيقى ال وا.

 اإللكتروني الجديد: لعاممستق لي  لإلأجندة لعربي  نحو . 6

 ال الرقمي.؟العربي في لعصر االتص لعامماذا ننتظر مال اإل 

إل تش يل العالن لع ر اإلنترنت والقنوات الفيائي  وبرامجتا 

التلفايوني    ةوف يقود إلى مجمولع  مال التحديات  منتا : مراجع  إدارات 

وةائل االتصال التقليدي  لقدراتتا    وللتكيف مع التبورات التكنولوجي  

قمي  التي تفرض السريع  والمتاحق    بتدف التوائن مع التكنولوجيا الر

ي  تقليدي  م ل الصحاف  والمب ولعات إلعاممنافس  حقيقي  تتدد حنالعات 

 والكتاا المب ول .

وإذا كانت ثورة تكنولوجيا االتصال وفرت إمكانيات تواحلي   

تفالعلي  ك يرة مال خال قدرات بل لعالي   والسرلع  والتش يل فنل مستق ل 

لعربي يحتاص إلى أجندة تأخذ في تكنولوجيا االتصال الرقمي  في الوطال ا

االلعت ار خلق ظروف لعربي  ةياةي  وقانوني  وتكنولوجي  قادرة لعلى توفير 

   رقمي حر ومستقل ومتعدد  وذلل بما يلي: إلعام

أواًل: الحصول لعلى ألعلى مواحفات التكنولوجيا الرقمي  التي تتيم 

ي المتاح اآلل الرقمي الدول لعامالمنافس  فيما بينتا والمنافس  مع اإل

 للجمتور العربي.
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ثانيًا: مرالعاة حاجات المجتمع المادي  والفكري  في ظل لعالن مفتوح 

 ينادن بالشفافي   والديمقراطي  والحري  والمجتمعات المدني .

ثال ًا: مرالعاة الواقع ال قافي العربي  لعلى الرغن مال الحدود 

م  واحدة ذات ثقاف  السياةي   بالعت ار أل الوطال العربي منبق  واحدة أل

مشترك    لتا خصائصتا المختلف  لعال ال قافات األخرى   وتعاني مال التجائ  

 واالحتال والمنافسات اإلقليمي  والدولي .

رابعًا: مرالعاة الظروف التعليمي  والفني  واالقتصادي   إذ تصل نس   

ألمي  وهي نس   مرتفع  وأما نس   ا %30األمي  في المنبق  العربي  نحو 

م ل موريتانيا وال تتوافر  %46.5بيال النساء فقد تصل في بعض ال لدال الى 

 في بعيتا ظروف االتصال المناةب لشعوبتا.

في ظل هذه االلعت ارات فننا يجدر أل نرتب مجمولع  مال األولويات 

لتكول لعلى األجندة العربي  لالتحا  بركب البريق السريع للمعلومات  

 وهي :

اوز الفجوة الرقمي  ةااواء كال األمر متعلقًا بامتاك تكنولوجيا السااعي نحو تج .1

 االتصال  أواةتخدامتا أو إدارتتا وتشغيلتا أو إنتاص ميامينتا.

التركيا لعلى إيجاد منافذ لعربي  مفتوح  للمعلومات بالعت ار أل الوحاااول إلى           .2

  بحيل    global public goodالمعلومات هو مال المصااااالم العام  الدولي        

ي              ت جات المجتمع التعليم حا يًا للجميع لتل ي  ح  لعرب تا مات م صااا م المعلو

 وال قافي  واالقتصادي  واالجتمالعي  

تت                .3 با ي  إذ  عدد عالمي مع وجود التنول والت ناف  ال خذ في االلعت ار الت  األ

 لعالمي وإقليمي   مسااتوى لعلى تنافسااي  ط يع  ذات ي لعاماإل األنشااب 

تتنول في ط يع  ما تقدما مال برامل        التلفايوني  الفيااااائي   فالمحبات  

 متنولع  ومتخصااصاا   وتناف  بعيااتا ال عض اآلخر لعلى اجتذاا الجمتور 

يا  اإلنترنت ش كات  وتقدم  األخذ بم دأ فنل ولذا العالمي   هذه لعلى م ًا أي

ي  إلعام مؤةااساا  أن حسااابات في الزم  ضاارورة يلعاماإل التناف  لعالمي 

 .داء وإبدالعا وظروفا مما لا تأثيره لعلى نولعي  األ
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بالنولعي      .4 إذ إل التناف  الذن أشااارنا إليا يفرض لعلى المجتمعات         االهتمام 

ئل اإل   خدمات              لعامولعلى ةااااا ع  ال بالنولعي  مال حيل ط ي مام  تا االهت في

االتصااااالي  ونولعي  ميااااامينتا . مع ضااارورة األخذ بم دأ حماي  مصااااالم          

قائن اآل       جا ال ظل التو ل نحو التسااااابق في المواطنيال والمساااتتلكيال في 

 ات مما يكول لا ثمنا ال اه   اجتمالعيًا واقتصاديًا  .لعانالحصول لعلى اإل

ي         .5 مالعي     األخذ في االلعت ار م دأ المساااؤول ي   االجت جاه  واألخاق  المجتمع: ت

 ( ي لعاماإل )لرةائلتا  االنفتاح في مجال الفيائيات وش ك  اإلنترنت يجعل  ف

 والمجتمع  والجمالع  الفرد مستوى  لعلى دةمتعد تأثيرات وذات ممياة ط يع 

فئاتا  بمختلف المجتمع نحو وأخاقي  اجتمالعي  مسااؤولي  لعليتا يفرض مما

ذاتي  إذ أل الحري  في المجتمع ليسااات مبلق  ولكنتا  ضاااوابب تساااتلام  

 .مرت ب  بالمسئولي  االجتمالعي  وبالمصلح  العام 

  الرأن وحقو  اإلنسال التي إيجاد تشريعات لعربي  موحدة مناة   ترالعي حري .6

 المجتمعات تساانتا التي الوقائي  التشااريعات إل أقرتتا التشااريعات الدولي  

 أنماط لعلى وتشتمل  تتنول ي لعاماإل المتن  لعلى والكوابم السيبرة  وأقني 

والقوانيال وفي ظل االنفتاح االتصاااالي وتشااا يل العالن  القيود مال متعددة

ا ومراق تتا أمرًا حع ا لعلى الحكومات العربي   يص م السيبرة لعليت   اتصاليا  

مع  لعامإل تعامل وةاااائل اإل .وخصاااوحاااا في مجال اإلنترنت والفياااائيات

ي ال تنفصاااال لعال التشاااريعات  لعامحقو  المواطال االتصاااالي  وحقو  اإل

 الدةتوري    وال لعّما أقرتا المواثيق اإلقليمي  والدولي  .

أل تؤخذ في االلعت ار : لعامل الرقاب  إذ ال  ومال العوامل التشاااريعّي  التي يجب .7

تاال ك ير مال ال لدال العربّي  تتحكن بالمياامول الذن يمكال نشااره بدلعوى  

االلعت ارات األمني   األمر الذن يؤثر لعلى ميااامول الصااافحات العربي  ودور        

  النشر والب الع   حسب كّل بلد.

مع وجود السابو  مرالعاة حقو  الملكي  الفكري  في العصاار الرقمي خصااوحااًا  .8

 لعلى ال رمجيات وانتتاك حقو  الملكي  الفكري  والحقو  المجاورة. 
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مل لعلى   .9 ي    الع ي   الكم يوتر ي            محو األم ي  التعليم يل لعال األم هذا  ناه و

عار أجتاة  الكم يوتر وإلغاء أنوال            لدلعن أةااا ي  الحكومات العربي   مساااؤول

يب لعلى أجت           تدر تا   وتوفير ال مارك لعلي ئب والج اة  الكم يوتر في اليااارا

المدارس ومواقع العمل   وةتستن رخص األجتاة وتوافرها في ديموقراطي  

 االتصال مال خال وحولا إلى الفقراء واألمييال.

اإللكتروني الرقمي في العملياا  التعليمياا  والعماال لعلى  لعامتوظيف اإل .10

 والحري  والتفالعل. إيجاد مناهل تعليمي  تحض لعلى االبتكار واإلبدال

عمل لعلى دلعن حااانالعات تكنولوجيا االتصاااال وتساااتيل االةااات مار في  ال .11

 مجاالتتا م ل حنالعات  الكم يوتر واةبوانات التخايال وغيرها .

العمل لعلى تشااااجيع إنتاص المياااااميال العربي    وتعري تا وت ادلتا          .12

لعلى مستوى الوطال العربي  وذلل لتحقيق ألعلى نس   مال بل ال رامل 

  وتشااجيع حاانالع  ال رمجيات العربي  بالتعاول  العربي  المنتج  محليًا

مع الشاااركات الدولي  ذات الخ رة في هذا المجال مع اإلشاااارة إلى أل   

لدينا اآلالف مال الموهوبيال الذيال يمتلكول المعرف  بتقني  المعلومات 

 وبرمجتتا .

تعمين ثقااافاا  حرياا  التع ير والحوار ال ناااء لاادى المواطال العربي   .13

 ي  للوحول إلى المعلومات وتب يقا.وتوفير م دأ الحر

المختلف  الحكومي  والخاحااا  لتكول  لعامتحقيق التكامل بيال وةاااائل اإل .14

حكوماا  وإيجاااد الظروف المناااةااا اا  لنماااذص جاادياادة   إلعامدولاا  ال  إلعام

 لشراكات بيال القبالعيال العام والخاصل

  تشجيع قيام وكاالت وجتات مستقل  ومتبولع  في المجتمع العربي لتنمي   .15

وللمساندة في االةتخدام االجتمالعي األم ل لاتصال. وقيام برنامل     لعاماإل

  وإبداء  لعامدفال شاااع ي يشاااجع الناس لإلةاااتام في تشاااكيل ظروف اإل  

ي  حول مفتوم اإل      فالعل ظات ب لع  اإل         .لعامالماح نا خل مع حااا تد  لعاموال

ي          ماتتن نحو المساااؤول قانوني والياااغوط لعليتن لتحقيق التاا تاز ال  والج
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 لعاماالجتمالعي . وقيام مؤةااسااات تبولعي  تعمل لعلى حماي  البفل مال اإل

 متماتتا الرقاب .

ئل اإل         .16 لعات وةااااا ما مل لعلى إثراء الحوار بيال ج نال القرار    لعامالع وحااا

 والمجتمعات المحلي .

تشااجيع وتعايا االةااتخدام المشااترك للوةااائب التقليدي  والتكنولوجيات   .17

صاااااالت وتكنولوجيات اإلذالع  والمعلومات     تعايا التاقي في االتو الجديدة  

 واةتحداث وةائب جديدة

لع  الرقمي            .18 ي  إلى اإلذا ماثل لع  الت قال مال اإلذا فات     واالنت تحويل األرشاااي

تحويل األرشيفات الورقي   والكتب   و السمعي  والفيديوي  إلى النظام الرقمي 

 المب ولع  إلى النظام الرقمي.

 

 الخاتم  :

اإللكتروني الرقمي  لعامميسرا بيال األفراد لع ر اإلإل التواحل الذن أح م 

ةيقود إلى مايد مال الحري  االجتمالعي  والسياةي   وهذا ةيؤدن إلى 

 تفالعل الجماهير وي فّعل  دورها في التأثير لعلى مناشب الحياة العام 

التقليدن  لعامالتي ةتؤثر لعلى اإل المتم  وةيكول لمجمولع  مال العناحر

 الجديد ومستق لا وتتم ل فيما يلي : لعامورة  اإلوتستن في تشكيل ح

  مصادر المعرف  المفتوح   متم  لل شري  جميعًا   وحري  االختيار

المتاح  اآلل تجعل فييال المعلومات لع ر اإلنترنت  لع ئا ثقيا مال حيل قرار 

 ما يمكال أل يختار اإلنسال وما يمكال أل ي تمل . 

     األشاااخاص العادييال إلى تفعيل       ةاااتقود إمكانيات التواحاااال التفالعلي

ي  ك يرة   مما        ي  والتع ير لعال آرائتن بحر دورهن بنقلتن لألخ ار اإللكترون

ةيكول لا التأثير لعلى الوةائل االتصالي  اإلخ اري  قائم    وةيكول لألن اء      

ناس معتا . ةاااوف تؤدن             اإللكتروني  دورا أك ر في نقل األخ ار وتفالعل ال
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لمتاح  إلى زيادة الولعي لعلى مساتوى لعالمي في قياايا   األخ ار والمعلومات ا

لعالمي  وخصاااوحاااا تلل المرت ب  بال يئ  والكوارث والحروا مما يقود إلى          

 خلق رأن لعام دولي .

  ةيص م لمستخدمي اإلنترنت العادييال دورهن في نشر األخ ار وخصوحا

 الرةااامي  والمدونات هي خير م ال لعلى     لعامتلل التي تخفيتا وةاااائل اإل    

ذلل  باإلضاااف  إلى المواقع اإلخ اري  اإللكتروني  التي نمت نموًا ك يرًا خال 

 األلعوام ال اث  األخيرة مما ةيعاز الصحاف  الشع ي  ال ديل  .

  ةااايوفر الكتاا اإللكتروني نقل  نولعي  في حجن المعلومات التي تقدمتا

 وفي تخبي حواجا الرقاب  التقليدي   .

     اختيار فكرها  ال يحققتا تدفق المعلومات   إذا       إل حري  الشاااعوا وحري

لن يكال هناك توازل فيتا   وبع ارة أخرى ال يمكال التعويل لعلى نظام لعالمي    

لل              لعالن غني يمت ي  بيال  ظل وجود  فجوة رقم فا    في  يد منفتم اآل جد

 المعلومات وتقنياتتا وأدواتتا  ولعالن فقير محروم منتا .

 ال مؤةااسااات االتصااال اإللكتروني ةاايقود إلى إل التوجا نحو االندماص بي

نول مال السااايبرة لعلى المعلومات مما يؤثر لعلى قياااي  الحري  مال حيل         

 نولعي  المعلومات التي تصلنا .

         اقتحام المواقع بتدف التجسااا  لعلى الدول والشاااركات المنافساااا  مع

اإلرهاا اإللكتروني والتنصاات لعلى رةااائل ال ريد اإللكتروني والوحااول إلى 

ةرار الشخصي  وانتتاك الخصوحي  ةت قى مال أهن المخاطر التي تواجا       األ

 مستخدمي اإلنترنت . 

  ةااوف تتيم تقنيات االتصااال الرقمي اختيارات لعديدة  وحري  ال م يل لتا

ةتق ال المعلومات وتداولتا  أال تقدم الفيائيات    ةيل  جماهيري   -في ا   -كو

م اال واضحا لعلى ذلل؟ . لعلى  - وةيل  للنخ   في الوطال العربي  -واإلنترنت 

الرغن مال أنا في  لعالن اإلنترنت يمكال حجب مواقع ةااياةااي  أو غيرها لعال  

  وأما الفياااائيات فموضاااولعتا أمر آخر   فحج تا  Proxyطريق ال ر وكساااي 

 لي  ةتًا .
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        إل التحديات التي تواجا الوةاااائل المب ولع  هي تحديات حقيقي

حنالع  الصحاف  المب      شيئًا  ةتؤثر لعلى  ولع  والكتاا المب ول بحيل تتجا 

 فشيئًا نحو النشر اإللكتروني.

       خال السنوات القادم  ةيكول التاتف الجوال أهن  منص  اتصالي

 مع إمكانياتا التفالعلي  ووتوفره بيال أيدن الناس .

      فالعلي في ةااايتن التوةاااع في توظيف االتصااااال اإللكتروني الت

 اإللكتروني  . مجاالت التعلين والتجارة والحكوم 

        ةااايوفر الكتاا اإللكتروني نقل  نولعي  في حجن المعلومات التي

 تقدمتا وفي تخبي حواجا الرقاب  التقليدي   .

    ةااوف تعمل الحكومات لعلى زيادة الساايبرة ببر  فني  وقانوني

 اإللكتروني  مما يحد مال حري  الرأن وغاو الخصوحي  . لعاملعلى اإل
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 لتوي  ال قافي  ل تاالفيائيات العربي  وتحديات
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 لتوي  ال قافي  ل تاالفيائيات العربي  وتحديات

 فى ظل العولم 

 

 المدخل -1

ق ل ما يقرا مال أربعيال  لعامًا احتفل العرا مال المحيب إلى الخليل       

ألعاد  للعربي جاءًا مال العت اره بعد هايم  حايرال لعام  بانتصار تشريال الذن

اةترداد كرام   في بموحاتال.فلن تكال حرا تشريال ةوى تع ير لعال  1967

 اإلنسال العربي الذن اهتات قنالعتا باأليدلوجيات السائدة .

وكانت وةائل االتصال المقروءة والمسمولع  والمرئي  تشدو بتذا االنتصار 

 ر لعنا الكتاا واألدباء شعرًا وقصًا ومسرحًا ومقال .العربي الجائي, ولع 

ولكال بعد هذا االنتصار المحدود توالت االح اطات والتاائن العربي  السياةي  

 واالجتمالعي  والنفسي   

 وذلل

 لع ر محبات رئيس  هذه مجرد أم ل  لعليتا: 

  للتستمر ةنوات طوي-إذ يقتل األخ أخاه -اشتعلت الحرا األهلي  الل ناني   .1

ويتخللتا الغاو اإلةرائيلي لل نال واحتال جنوبا ومجازر ح را وشاتيا  

 وخروص المقاوم  الفلسبيني  مال ل نال

   قام السادات بم ادرتا لايارة الكيال اإلةرائيلي لتشكل شرخا في الساح

السياةي  العربي    وإح اطا مذها لدى اإلنسال العربي الذن طالما العت ر 

 والمنع  العربي  .  مصر مصدر القوة

  ومعتا  انقسن العرا إلى  حرا الخليل ال اني واحتال حدام للكويت

 .معسكريال

     توقيع اتفاقات أوةلو وما تاها مال توقيع اتفاقيات ةام. 
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  الحرا الخفي  في الجاائر بيال التيار السلفي المتشدد والحكوم   وقد أوقعت

روا رةمي  بيال دولتيال آالف اليحايا  يفو  لعددهن ما يسقب في ح

 متحاربتيال .

  خيول لعدد مال الدول العربي  للحصار م ل لي يا والعرا  والسودال

وتصنيف العديد منتا حامي  وحاضن  لإلرهاا   وهذا فاقن شعور اإلنسال 

 العربي بالعجا والقتر والظلن واإلحساس بالتعرض لمؤامرة دولي  .

الحياة العربي    وحارت ك رة الماةي هذه المحبات وغيرها باتت تظلل         

اليأس في  لقد أمسى  واإلح اطات كأنتا لعام  لروتيال يومي لدى المواطال .

كال أقرا للعقيدة  وما  ك يرة ت رل العربي ك يرا وخانقا   واهتات قنالعااالش

ي  والتصالم مع المتغيرات عقاالو أح م أقرا للوهن  وغدا الحديل لعال

في أدبيات الخباا العربي اليومي نقر ه ونسمعا  الدولي  أمرا مقررا

الكيال ف :  ونشاهده في وةائل االتصال الجماهيري  العربي  كل يوم

الشتداء حاروا انتحارييال   والصتيوني بات إةرائيل التي وجدت لت قى 

 والمقاوم  باتت إرهابا ...الخ . 

ل ءوتسا  عربي جدواهوفقد النظام ال   إذل بلغ التشرذم العربي منتتاه       

 الناس :

ما جدوى الجامع  العربي  إذا كانت ال تخدم األم  ؟ما فائدة القومي  العربي    

في وقت إحنتا ؟ األنظم  اإلقليمي  وقفت مسرورة ألنتا تعاز كياناتتا القبري  

لعال هاج  الوحدة والتيامال والمسؤولي    وتفل ارت اطتا بالقيايا  ابعيد

كاحتال فلسبيال والجوالل والناالعات المحلي  كالسودال القومي  الك رى 

والصحراء المغربي    وبات الك ير منتا منشغا بمسائل لعنف وحرالعات 

 في ظل لتا أل تنتقل إلى العنفأثواا لعقائدي  ما كال ب اأحيانة كسومداخلي   

 مجتمعات ديمقراطي  تحقق للمواطال  الحري  والعدل وتصول الكرام  .  

وهل لنا أل نتخيل وقوف أحد الكتاا العرا في إحدى الفيائيات العربي         

مدافعاً لعال فكرة االةتعمار واحتال األمريكال وال ريبانييال للعرا  والترحيب 

وقف االنتفاض  الم ارك  في ب طالب  با, وق لتا كال نف  الكاتب قد
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كال ذلل  وقفت مشدوها  كغيرن مال الناس ال سباء  لما أةمع ,  فلسبيال

الكاتب نفسا يومًا ما أحد المنافحيال لعال الفكرة القومي  ومال أشد المقاتليال 

ضد االةتعمار والصتيوني  والرجعي  ... ماذا جرى إذل خال لعقود مال التاائن 

حّول كات ا النف  لعلى االنتاام؟؟وتتعود التي تقود الفرد إلى االنتكاس و

 لعقاني  والواقعي  وحري  الرأن؟!! مناضا ذات يوم  إلى حوت متاوم بدلعوى ا

وفي المقابل نجد ردود فعل مال أناس لعادييال يتصلول بالفيائي  ويقولول   

 لتا مال أيال وجدتن هذا الصوت الناشا ؟

كتب فؤاد لعجمي األمريكي الل ناني األحل كما   وهل ماتت القومي  العربي  

مي  العربي ؟ وهل طغت للعالن القو انعوالذيال  وغيره مال الكتاا األمريكييال

 التويات اإلقليمي  لعليتا بحيل لن يعد للتوي  القومي  وجود ؟ 

 ذلل تماما:  تقودنا إلى غيرهناك مؤشرات 

التي ردت  للعربي  1987لعام  –انتفاض  الحجر -االنتفاض  األولى .1

بعيا مال العت اره  وتفالعل الشارل العربي معتا ببريق  ردت إليا الروح 

 واألمل.

وم  الل ناني  التي قدمت م اال رائعا في التيحي  قادت إلى المقا .1

 انسحاا إةرائيل متاوم  مال الجنوا الل ناني .

مال   2000في أيلول    انتفاض  األقصى  لعقب تحرك الشارل العربي .2

 رةارحالمحيب إلى الخليل وليص م محمد الدرة رماًا وإلتاما للكتاا...ولتسرن 

وطال العربي كما كانت تسرن في الخمسينيات الشعور القومي بيال أطفال ال

. 

ت دأ خيوط المؤامرة لعلى العرا  بدلعوى نال أةلح  الدمار الشامل  .3

والعالمي   منا وتنتتي بالعدوال لعليا واحتالا.....ويغيب الشارل العربي

أمريكي لعلى العرا    -ويتابع المواطال العربي لع ر الفيائيات العدوال األنجلو

القمع والحظر لعلى تفالعلا مع  تا القومي    لعلى الرغن مالوتظتر ثاني  هوي

في  2001أح م مبلوبًا بعد أحداث ة تم ر  هذا الحدث القومي الجلل  . إذ

 -التي باتت متددة بتتم  اإلرهاا-ألنظم  العربي , مال ا واشنبال ونيويورك
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 أو أال تسمم ألحد بالتع ير لعال رفيا لمواقف الواليات المتحدة األمريكي ,

وت ني أيدلوجيتتا   تالمبال لاذلعإلابل طال ت بوجوا  دلعما لانتفاض  

 ولغتتا .

ي دو لنا أل ما قدمناه يعت ر مدخا طويا  ولكنا يص م هاما في ظروف       

االنتيارات والتراجع لعال المسلمات  يص م طرح بعض اإلشارات هاما   لكي 

لقائلول باندثارها  وحيل نفتن حقيق  التوي  القومي  حيل ك ر الواهمول ا

ةاد لعدم التفريق بيال والتوي  السياةي  و التوي  ال قافي  التي تعبي 

 للشخصي  القومي  أبعادها .

                                                       في المفاهين-2

 مفتوم "التوي 2 .1

 مفتوم التوي  ال قافي  العربي 2 .2

  مفتوم " ال قاف  العربي  2 .3

 تصنيف الفيائيات العربي   2 .4

 مفتوم العولم    2 .5

 مفتوم التوي  العربي  بيال ال  ات والحركي 2 .6

 مفتوم التوي  العربي  والتحديات 2 .7

 ولن دأ في التعرف لعلى بعض المفاهين ذات العاق  .

 التوي  : مفتوم       2 .1

لع ارة لعال " مركب مال العناحر لعلى أنتا التوي    ميكشيللي كيعرف ال

رجعي  المادي  واالجتمالعي  والذاتي  المصبفاة التي تسمم بتعريف خاص الم

 117للفالعل االجتمالعي"

تعبي اإلنسال خصائصا األةاةي  التي تحدد أةلوا تفالعلا مع   فتي بذلل

 المحيب الخارجي .



169 
 

وطالما أنتا مركب مال لعناحر متفالعل  وهذا التفالعل يحصل في ةيا  الامال   

في الوقت ذاتا الذن تتميا فيا ب  ات لعناحر    فتي باليرورة متغيرة 

 أةاةي  محددة فالتوي  أحد متغيرات  الشخصي  اإلنساني   .

التوي  " هي لعناحر التركيب في لعاقتتا الداخلي  التي تعبي للكائال  

خصائصا األةاةي   والتي تصل الوةب الخارجي ط يعيا كال أو غير ط يعي  

 كيانا ثابتا ومبلقا  وإنما هو متغير".ومنا يتيم أيياأل التوي  ليست 

أما لعال ط يع  هذه العناحر  فتراوح ي ال لعناحر مادي  فيايائي  تحمل  

قدرات اقتصادي  لعقلي  وتنظيمات مادي   ولعناحر تاريخي  تتيمال األحول 

التاريخي  المختلف ) األةاف  القراب   األحداث التاريخي  التام   العقائد  

وغيرها( إضاف  إلى لعناحر ثقافي  ونفسي  تتيمال النظام  العادات والتقاليد

ال قافي بما فيا مال رموز ثقافي  وأشكال تع ير أدبي  وفني  خاح . كذلل 

تين إلى هذه العناحر مجمولع  مال األة  االجتمالعي  الخاح   يياف إليتا 

 118 نقاط التقاط ثقافي  ومعايير جمعي  تجمع العالن برمتا.

 

ةاااواء كانت أم  أو مدين         –وي  الفردي  وهوي  جمالع  ما        إل الفر  بيال الت

لعرقًا أو إثني   جنوةااا  أو توجتا جنسااايًا  ديان  أو طائف   مدرةااا  أو ناديًا   

شاارك  أو متن   أو هوي  تلل المجمولع  األك ر غموضااًا المتم ل  في الب ق  

ل (         م  طوي قائ ي  )وال مالع لعا. ...     -االجت هو في معظما فر  حقيقي مال نو

ت دو هويات الجمالع  أك ر تجريدًا مال هويات الفرد  بالعت ار أل "األمريكاني " و

Americaness  ال توجد بمعال لعال األمريكييال الذيال يمتلكونتا  إال كتصااور

نا                كل م ما تتشااا يدات هي  هذه التجر فنل مرك ات مال  لل   مجرد. ومع ذ

  الجمالع    هوياتنا الفردي  الخاحاااا . ولعاوة لعلى هذا  ك يرًا ما تجد هوي           

مظترها األك ر "واقعي " في فرد رمان مساااتقل. إل هويات الجمالع  التي          

يًا أل تكتما.         ةنا الفردن بماهيتنا ولكال يمكال لتا أي سا ةمتا تغذن إح نتقا

كما يمكال ترةيخ التوي  الفردي  جائيًا حسب المنال  في لعاقتتا باآلخريال    

  119الذيال ينتمول إلى هوي  المجمولع  نفستا.
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أل " ... التوي  ممارة  وةلوك  ق ل أل تكول تصورا تركي الحمد  ويرى 

ذهنيا  ومال خال الممارة  تتكول التوي  وت رى. نعن  هناك ةمات لعام  

ألي  هوي  متحدث لعنتا  ولكال هذه السمات تكتسب مال خال تفالعل الجمالع  

ولي  مال خال التركيا واالنتقاء لعناحر دول أخرى مال لعناحر التوي  

 قافي   وت  يت هذه العناحر إلى درج  السمو المبلق  والقداة  ال

 120"المفترض . 

ولذلل نجد أل "هاج  التوي " موجود لعند المشتغليال بالتجريد الذهني  

ولكنا غير موجود لعند مال يمارس الحياة الفعلي   أن اإلنسال العادن. وياداد 

زمات والتاائن التي تمر هذا التاج    أو هو ين  ق بكل أبعاده  في أوقات األ

لعلى الجمالع ) أم  أو دول  أو مجتمعا أو غير ذلل(  وخاح  لعندما تعتقد هذه 

الجمالع  أنتا ذات إرث تاريخي معيال  ودور لعالمي ين  ق مال ذلل اإلرث 

التاريخي  وأل هذا اإلرث وذاك الدور متددال بتيمن  هوي  أخرى وانتشار 

   121"ثقافتتا. 

   لعربيا   القومي التويمفتوم  2 1.1.

ديسم ر )كانول األول(  15-9ق ل أك ر مال نصف قرل انعقد في القاهرة مال 

المؤتمر ال الل لألدباء العرا  كال محوره القومي  العربي  واألدا  1957لعام 

... وكأننا نعود نصف قرل إلى الوراء ... لنستذكر الواقع ونتساءل أيال هي 

 العربي ؟التوي  القومي  بعد ذلل اللقاء 

أم أنتا  –هل انتتت التوي  القومي  كما قال فؤاد لعجمي منتصرا لرغ   الغرا 

 مازالت حي  ؟

 ألعلال األدباء العرا إيمانتن بما يلي : 1957وفي توحيات ذلل المؤتمرلعام 

" إل القومي  العربي  حقيق  نابع  مال ألعما  الذات العربي    ومال تفكير كل 

الا   وهي تع ير لعال شخصي  األم  العربي  في لعربي وشعوره أينما كال من

أمانيتا وحاجاتتا ومصالحتا وما هو قائن بيال أبناء العروب  مال أواحر التاريخ 
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والتراث ال قافي واللغ  الواحدة والمصير المشترك   كما أنتا إلعراا لعال لعام 

ونيال مال أجل حري  األم  العربي  ووحدتتا فتستبيع أل تستن إةتاما فعاال 

ي بناء لعالن متحرر مال آفات االةتعمار ومآثن العدوال ونالعات البغيال وفي ف

   122حماي  الحيارة اإلنساني  وتنميتتا . "

إذل فتحديد التوي  القومي    ينماز بمفتوم القومي  العربي  التي تجعل 

للشخصي  العربي  خصائصتا المختلف  لعال الشخصي  الصيني  / أو الفرنسي  

 ..أو اإلة اني  .

وإذا كانت التوي  بالنس   لألفراد واألمن هي ما يجعلتا متمياة بمامحتا لعال 

اآلخريال  فنل هوي  األم  العربي  هي هوي  ثقافي  ترتكا إلى وحدة اللغ  

 وال قاف  

 يقول د. لع د العايا الدورن :

نت " ... والفكرة العربي  أو العروب  تع ر لعال االنتماء إلى أم  .  وهذه األم  تكو

في اإلةام   في إطار التاريخ ولعلى قالعدة اللغ  وال قاف    فأةاس القومي  

العربي  ثقافي   فتي ليست لعنصري  أحا وهي ترفع حوتتا في وجا 

اإلقليمي  مال جت    وفي موقف الدفال لعال العروب  والحيارة العربي  

ةياةي   اإلةامي  في مواجت  حمات غربي  .  والحرك  القومي  في األةاس

هدفتا أل تحقق لألم  العربي  كيانا ةياةيا موحدا . أما اإلةام فدلعوة شامل  

  123ونظام حياة "

 

 التوي  العربي  بيال ال  ات والحركي  : 2 1.2

هناك مجمولع  مال العناحر ال ابت  في مفتوم التوي  العربي  وهناك       

س في حدود الامال لعناحر متغيرة  ومادامت التوي  تع يرًالعال شخصي  النا

والمكال   وما دام الناس يتفالعلول في ظل حرك  إنساني  ال يمكال لعالتا لعال 
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الحيارات األخرى وخصوحا في لعالن اتصالي مفتوح  ةما ه لكل ألوال 

ال قافات  فا يمكننا الحديل لعال هوي  جامدة   وإل كانت لديتا مجمولع  مال 

 ى أحد ال اح يال :ال وابت التي تسمتا بسمات ممياة . وكما ير

"مفتوم العرا والعروب  وإل كال ذا شكل ثابت نس يا نتيج  ث ات لعناحره 

الموضولعي    إال أنا متحرك متغير جوهريا نتيج  متغيرات الامال والمكال 

التي تبرأ لعلى المفتوم فت ريا وتوةعا أو تييقا بحسب المتغيرات 

تا المفتوم في مكال ما وط يعتتا وبحسب التدالعيات المختلف  التي يستدلعي

 124أو زمال ما أو في االثنيال معا." 

إل القومي  العربي   كتوي  منجا تاريخي وواقعي ومستق لي  نع ر لعنتا  

باللغ  وةيل  التواحل  وولعاء الفكر  وتجسدها وحدة ال قاف  التي تحقق وحدة 

تا االنتماء   وتجسدها وحدة الفنول التي تصنع وحدة المشالعر   وتحمل مع

هموم الواقع وتحديات المستق ل والحلن اآلتي ألجيال جديدة في ظل وطال 

 حر موحد . 

ولعل هذا ما حدا بكاتب يعاني مال وطأة االحتال أل يقارل بيال هذه التوي  

المنجاة التي تستند لعلى وحدة اللغ   وبيال التوي  األوروبي  التي لعليتا أل 

وبي  ال ديل  للتويات القبري  كما ت حل لعال لغ  مشترك  لتصنع التوي  األور

 اقترح الكاتب األلماني ارفيال شاغاف     يقول لعلي الخليلي: 

"فنذا كانت الحال كذلل   في مشرول الوحدة األوروبي    متوقف  لعند امكاني   

"اخترال" لغ  أم جديدة   فكيف حال مشرول الوحدة العربي  التي تس م في 

 مئات السنيال   مال المحيب إلى الخليل ؟ اللغ  األم الخاح  بتا   منذ

إل ال قاف  العربي  كلتا   بغض النظر لعال إشكالياتتا وأزماتتا األةلوبي    

 –قائم  لعلى هذه اللغ  األم   اللغ  العربي    وال الديال العربي األةاس 

قائن لعليتا   في القرآل الذن  جعلناه قرآنًا لعربيا   لعلكن تفقتول  –اإلةام 
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فلماذا ال تعمل هذه اللغ  األم   إذل   في تفعيل إرادة الوحدة العربي  ؟ "   

 125؟" وفي إشعال قناديل الولعي الجاد   لعلى األقل   لتذه اإلرادة 

خاح  القول إل مفتوم العرا والعروب  وإل كال ذا شكل ثابت نس يا نتيج  

متغيرات ث ات لعناحره الموضولعي    إال أنا متحرك متغير جوهريا نتيج  

الامال والمكال التي تبرأ لعلى المفتوم فت ريا وتوةعا أو تييقا بحسب 

المتغيرات وط يعتتا وبحسب التدالعيات المختلف  التي يستدلعيتا المفتوم في 

 مكال ما أو زمال ما أو في االثنيال معا.

أزم  التوي  وإشكالي  االنتماء وما يتفرل لعنتما مال مشكات إنما ت رز حيال  

مل مع المتغيرات لعلى أنتا ثابت  أو العك   دول أخذ معادل  " الشكل التعا

والجوهر" في االلعت ار  مما يشكل أك ر تتديد لفالعلي  الجمالع  بل لوجودها 

  126؟"  في م ل هذا العالن.

 

 : العربي ال قاف مفتوم     2 .2

" ذلل الكل المركب  الذن يتيمال : يعرف تايلور ال قاف  بأنتا       

ف  اإليمال  الفال  األخا   القانول  األلعراف  وأي  قدرات ولعادات المعر

  127"يكتس تا اإلنسال بصفتا لعيوًا في جمالع 

إل هذا التعريف بشموليتا يحدد العناحر الرئيس  التي تدخل في حمين أن 

هوي  وخصوحا التوي  القومي  . وما اللغ  واألدا والفال والعادات والديال إال 

ي المجتمع العربي  وهذه العناحر تشكل مادة التوي  لعناحر مشترك   ف

 للفرد واألم  . 

فما يجعل التوي  لعربي  هي هويتا القومي  التي تجتاز الحدود اإلقليمي  

مرتكاة لعلى لعنصرن اللغ  وال قاف  المشترك  بمعناها األن روبولوجي 

 جاهدة الواةع . ولذا نجد أل بعض الكيانات السياةي  اإلقليمي  التي لعملت

لخلق هويات مرت ب  بالحدود السياةي  أخفقت في خلق هويات ثقافي  

مرت ب  بتلل الحدود . فأقصى نجاحاتتا اإلقليمي  هي حنع كيال ةياةي 
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بتوي  ةياةي   أما التوي  ال قافي  فكانت تتجاوزها  لعلى الرغن مال التويات 

 ني ..الخ.المصبنع  ألدا أردني أو ةورن أو مصرن أو ةعودن أو فلسبي

فتي هويات ترت ب بحدود ةياةي  ال يعترف األدا وال الفال بتا وال تعترف  

الفيائيات بتا  وهذا ال يعني أنا ال توجد مجاالت للخصوحي  في األدا والفال 

  فتذا أمر وارد في إطار القبر الواحد بل والمدين  الواحدة  فالخصوحي  

دلعائن التوي  ال قافي   ناهيل لعال تقود إلى التنول الذن ي رن الوحدة ويعاز 

 الوحدة القومي  .
 

 تصنيف الفيائيات العربي   2.3

يمكننا تصنيف الفيائيات التي يتعرض لتا المشاهد العربي إلى لعدة 

 أنوال وهي:

المحبات الفيائي  اإلخ اري  )العربي ( م ل الجايرة والنيل  .1

 والعربي  واإلخ اري .

ربي ( م ل الفيائيات الوطني  لكل المحبات الفيائي  العام  )الع .2

ق بر لعربي م ل األردني  / دبي / أبو ظ ي / الفيائي  المصري  والمستق ل 

LBC.إلخ   

 المحبات الترفيتي  الغنائي  والرياضي  العربي . .3

والتي تقدم خدمات  MBC  ARTالفيائي  العربي  )الخاح ( م ل  .4

 متنولع .

لعربي  م ل الحرة األمريكي  المحبات الفيائي  األجن ي  الناطق  با .5

 الناطق  بالعربي    والعالن. CNBC  و

 CNN  BCCالمحبات األجن ي اإلخ اري   الناطق  بلغاتتا م ل  .6

 واليورو نيوز.
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 المحبات الترفيتي  األجن ي  )الرياضي  والدرامي  والغنائي (. .7

 الفيائيات الديني . .8

 

 مفتوم العولم    2.4   

 . العولم  :2.4

تاي  القرل العشريال أخذ مفتوم العولم  يأخذ بعده الواقعي وذلل منذ ن 

بسيبرة الواليات المتحدة بالعت ارها القوة األولى في العالن والتي هيمنت 

لعلى الساح  السياةي  الدولي  بالعت ارها القبب األوحد في العالن وذلل بعد 

شركاتتا انتيار المعسكر االشتراكي   وقد ةعت الواليات المتحدة بفرد 

العابرة للقارات   والسعي لفتم مصاريع الحدود الدولي  أمام أنشبتتا   وهكذا 

أخذت الشركات العالمي  العابرة للحدود القومي  والدولي   تنتشر لتؤكد لعولم  

االقتصاد حيل ال يائع والخدمات ما لعادت تعترضتا الحواجا القديم  . هذا 

ي فنننا نلح  أل المؤةسات لعامفي المجال االقتصادن  أما المجال اإل

ًا مرت بًا باألم  أو الدول  لن تعد كذلل . فلقد إلعامي  التي كانت لعاماإل

ي  التي تنبلق في آفا  أنشبتتا لتتجاوز لعامتسارل نمو المؤةسات اإل

 MTVو  BBCوش ك   CNNالحدود القومي  والدولي  وخير أم ل  لعليتا ش ك  

ال مال نتائل م ل هذا التوةع في االتصال وقد ك CNBCوقناة الجايرة 

الجماهيري  كالصحاف  أو  لعامالمعولن ةواء كال ذلل مرت بًا بوةائل اإل

الرقمي  م ل االنترنت أل هذه   لعامالفيائيات أو ما كال مرت بًا بوةائل اإل

الوةائل قدمت لماييال ال شر لعلى اختاف ألعرافتن ولغاتتن وثقافاتتن 

فرح  للتفالعل لن تكال متاح  كما هي اآلل مال حيل مدى وأماكال تواجدهن 

توافر االتصال وحجما ونولعي  المعلومات المتوافرة وةتول  وحولا إليتا 

والتفالعل معا لدى الناس حي ما تواجدوا وقد وفّر االتصال المعولن للناس 
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فرحًا واةع  الةتق ال المعلومات لع ر االنترنت واةتق ال أشكال الترفيا مال 

 ل ما تقدما الفيائيات واالنترنت .خا

 تعريف العولم   2.4.1 

( العولم  التي أةماها بالكوك   2004يعّرف د. إةمالعيل ح رن لع د اهلل )

الرأةمالي  في مرحل  ما بعد اإلم ريالي  كما يلي: " التداخل الواضم ألمور 

لحدود االقتصاد واالجتمال والسياة  وال قاف  والسلوك دول العتذار يذكر با

السياةي  للدول ذات السيادة أو االنتماء إلى وطال محدد أو لدول  معين  ودول 

 Davidويرى ديفيد كروتو ووليام هوين    128حاج  إلجراءات حكومي  . 

Croteau & William Hoynes p338-239 (2003)  أنا يمكننا أل نفتن

 العولم  مال خال إدراك مكونيال أةاةيال لتا :

تغير الدور المساف  الجغرافي  والمادي  حيل يمكال نقل يرت ب ب األول:

االتصال الفورن والتفالعل لع ر وةائل االتصال اإللكتروني  مخترقًا المسافات  

وبتذا تنقل العولم  هذه الظاهرة إلى حدود كوك نا ومال أم ل  ذلل فنل 

 صأنظم  االتصال تستل التدفق الفورن لرأس المال وانتشار التعامين واإلنتا

. وبذلل وتقودنا العولم  إلى Marketing Facilitiesوتستيات التسويق 

حقيق  امتداد تفالعلنا والعتماديتنا المت ادل  إلى حدود أبعد مال المحلي  

 للوحول إلى كوك نا األرضي. to encompassواإلقليمي  والحدود القومي  

لعال مجاالت تأثير  ومال ثن فنل العولم  تختر  جدرال العال  وال تتركنا بعيدًا

أولئل الذيال ال ينتمول إلى مجتمعاتنا المحلي  بصل . إذ أح حت العولم  تعني 

أننا لسنا محصوريال في التعامل مع أولئل الذيال يش توننا فحسب  فالمساف  

لن تعد حاجاًا يحول دول م ل هذا التفالعل وبذلل فنل العولم  لعال طريق 

 والامال في التواحل بيال ال شر.االتصال اإللكتروني اختالت المساف  



177 
 

يرت ب بعولم  ميمول االتصال حيل تقوم الوةائل اإللكتروني   ال اني :

بنتاح  المجال لألفكار والصور والصوت لل قافات المختلف  لتكول متوافرة 

  129بش كات واةع  مال ال شر بعيدًا لعال مصدرها .

وضوح هو ما : " إل ما يفرض نفسا ب21وتقول د. نادي  محمود مصبفى ص

يتصل بمستوى تناول "العولم " كأيديولوجي  وكسياةات جاري  لعلى 

األحعدة المختلف   ومال ثن فنل العولم  لعملي  إرادي  تعك  اتجاه نموذص 

حيارن للتيمن  بس ل إكراهي  وقسري  لعلى النماذص األخرى لي  لعلى 

رورة. الياألحعدة االقتصادي  والسياةي  فقب ولكال لعلى الصعيد ال قافي ب

ولعلى هذه النماذص األخرى أل تتكيف وتنخرط أو أل تقاوم وتقدم االةتجابات 

 الازم  لمواجت  تحديات العولم .

بع ارة أخرى فنل المرحل  الراهن  مال تبور النظام العالمي هي المرحل  التي 

يخوض فيتا "الغرا" المعرك  في مواجت  "ال اقي" الةتكمال تنميب العالن 

اديًا فقب لعلى النمب الرأةمالي  أو ةياةيًا فقب لعلى نمب لي  اقتص

–الديمقراطي  ال رلماني   ولكال أييًا في إطار منظوم  القين ال قافي  

الحياري  الغربي   ولال يكتمل االنتصار االقتصادن أو السياةي بدول ال قافي 

 130الحيارن  والعك  ححيم".

دود واضح  لنظري  العولم  ترى فريدة النقاش: " وإذا كانت هناك اآلل ح

االقتصادي  وتجليتا السياةي في شكل التيمن  األمريكي   فنل نظري  

العولم  ال قافي  ما تاال قيد التشكل وهي موضول جدل واةع بيال المفكريال 

واألدباء والم قفيال ألنتا ما تاال نولعًا جديدًا مال الظواهر االجتمالعي  التي 

والتعلين والنظريات الفكري  والسينما تخص ال قاف  ووةائل االتصال 

والمسرح واالةتتاك والحياة اليومي  ونمب العيش  ويربب بيال هذه الحقول 

جميعًا التوةع التائل في االتصال العالمي لع ر اإلنترنت  وانتشار الفيائيات 

وانتقال ال يائع لع ر األةوا  واألموال البائرة في ال ورحات والتجرة التي 

ا ال شري  م يًا مال ق ل وتقوم في هذا السيا  لعملي  دائ   لن تعرف لت

مادوج  هي في حال  جدل مستمر بيال أطرافتا يتن فيتا لعولم  الفريد 



178 
 

والخاص أن إدماجا في العالمي  وتفريد العالمي والعام وإدماجا في المحلي 

 فيص م كل منتما جاءًا لعيويًا مال اآلخر  وهو موضول يحتاص دراة  متأني .

ي  الك رى لعامقد شتد االتصال المعولن ةعي مجمولع  مال الشركات اإلو

للسيبرة لعلى االتصال في العالن   نجد انعكاةاتتا في السيبرة لعلى 

مياميال وةائل االتصال الوطني  بل وأنوال ال رامل التي باتت نسخًا ل رامل 

 بقات أواألجن ي  التي تقدمتا تلل الشركات   ةواء كال ذلل في برامل المسا

أو نقل ال رامل األحاديل الخاح   Reality TVبرامل التلفايول الواقع 

بالمجتمع األمريكي   بل وبعض المحبات التي ت ل برامجتا نقًا بآياد كامًا 

 لعال محبات أجن ي  .

وإذا كانت الم تكرات التكنولوجي  قد مكنت العالن مال التواحل لع ر اخترا  

ل الامال فنل أهمي  العولم  ترت ب بنقل ميمول المسافات والحدود وباختاا

االتصال الذن يشكل ت اداًل لنماذص ال قافات مال جميع أنحاء المعمورة. 

كمنتل ثقافي أح م متاحًا لجميع ال شر  وتشكل  لعامفميمول وةائل اإل

الموةيقى م ااًل واضحًا للتمازص ال قافي اليوم وكيف أح حت االيقالعات 

الموةيقي  تتفالعل وتنتقل لعناحرها إلى الموةيقات التي  واأللحال واألدوات

يسمعتا الناس لعلى هذا الكوكب مال خلب موةيقي هجين  مال ثقافات 

مختلف  اةتبالعت معتا موةيقى الروك اخترا  ال قافات ودخلت موةيقى 

الران لعلى السو  العالمي  والموةيقى اإلفريقي  والاتيني  لع رت إلى ذائق  

 انوا في القارات الس ع.الناس حينما ك

 الحرك  المناهي  للعولم : 2.4.2

أل هناك حرك  واضح  لمقاوم  العولم  تجلت في  1999أضحى واضحًا لعام 

العربي –العتراضات الحركات ومنظمات شع ي  مال مختلف أنحاء العالن 

لعلى العولم  وخصوحًا أثناء االجتمال ال الل لمنظم  التجارة  -خصوحًا

  وشارك 30/11/1999الواليات المتحدة  –د في ة اتل العالمي  الذن انعق

بالمظاهرة االحتجاجي  لعليا أك ر مال خمسيال ألف متظاهر  والتي رأت أل 
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حندو  النقد الدولي وال نل الدولي ومنظم  التجارة العالمي  تقود العالن إلى 

رأةمالي  متوحش  لصالم الشركات واالةت مارات العالمي  العابرة للقارات 

ل أل تأخذ في العت ارها ما يؤول إليا هذا االنتشار للتكلف  التي ةيعاني دو

منتا شعوا العالن ثقافيًا واجتمالعيًا وبيئيًا واتصاليًا  وقد بلغ لعدد المنظمات 

منظم  ةاهمت ش ك   25.000غير الحكومي  ذات البابع الدولي أك ر مال 

اببتا لعلى المستوى المعلومات العنك وتي  الدولي  في تواحل أنشبتتا وتر

الشع ي لتدافع لعال القيايا الدولي  ومال بينتا ال يئ  والصح  وديول الدول 

الفقيرة والفساد  وقد تبور نشاط هذه المنظمات بحرك  العولم  ال ديل  

التي تقود "المنتدى االجتمالعي العالمي" كحرك  مناهي  للمنتدى االقتصادن 

تواز مع اجتمالعات المنتدى االقتصادن العالمي" ويعقدوا اجتمالعاتتن بشكل م

  131العالمي 

وتقول د. نادي  محمود مصبفى وفيما يتصل بالر ى حول آليات وكيفي  

وال عد القيمي بصف  خاح   -مواجت  لعواقب العولم   وموضع ال عد ال قافي

 مال هذه العملي   فيمكال اإلشارة لعلى المجاليال التالييال: –

ال قافي  والقيمي  لبثار االقتصادي  والسياةي  المجال األول: أل الدالالت 

والعسكري  الم اشرة لعلى األم   تدفع للقول بأنا ال يكفي أل تجرن لعملي  

مواجت  م اشرة لعلى هذه األحعدة فقب  بل قد ال تتحقق نتائجتا  نظرًا 

إلشكالي  العاق  بيال الممكال والمستحيل في ظل التدهور الحالي للقوة 

امي   ونظرًا ألل هذه العواقب والمشكات المادي  ذات أبعاد المادي  اإلة

ثقافي  خبيرة  فتي ناجم  لعال قصور في الر ي  الكلي  للعاق  بيال العالن 

واإلنسال والكول. ترتب لعليتا فصل القين لعال العقل  ومال هنا أهمي  الر ي  

قا مواجت  الكوني  المؤمن  التي تركا لعلى االجتمال اإلنساني. ومال ثن فنل ف

العولم  ال بد وأل ينبلق ابتداء مال اإلنسال وكل ما يتعلق با  ةواء مال إلعادة 

تشكيل ال ناء العقلي  والتربي  العقيدي  الجتادي  مال أجل لعاص ما أحاا 

التوي   الحياري  اإلةامي  مال م الب انعكست في شكل تدهور القدرات 

  132المادي .
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م لنا الفرح  الةتقراء جوانب مال تحديات إل الحرك  المناهي  للعولم  تتي

العولم  االتصالي  التي تتم ل فيما تتم ل بقيايا حري  االتصال وتدفق 

المعلومات بشكل متوازل بيال مال يملل ومال ال يملل  وتتم ل كذلل في ما 

يمكال أل تحدثا العولم  االتصالي  التي تتم ل باالتصال القيائي واالتصال 

لعلى المجتمع مال حيل التوي  والقين وزيادة التوقعات  الرقمي مال تأثيرات 

واالةتتاك  وتستدلعي الحرك  المناهي  للعولم  التن يا إلى مجمولع  مال 

 الفرضيات:

 فرضي  االم ريالي  ال قافي . .1

 الحفاظ لعلى ال قافات المحلي . .2

 تدفق المعلومات. .3

 قيود اةتتاك االتصال والقدرة لعلى لعولمتا. .4

 

 :والتحديات  ال قافي  في غاب  الفيائيات المعولم  متاه  التوي 3  

خال نحو نصف قرل, لعاش الوطال العربي أشكااًل متعددة مال التحديات        

والصرالعات التي كال فيتا طرفا م اشرًا أو غير م اشر,شكلت هذه التحديات 

والصرالعات معاناة لإلنسال العربي   متما قرا مال هذه التحديات  ومتما 

مشاركتا في الصرالعات, ألنتا كانت جاءاً مال ممارة  لعملي  تربب ذاتا  كانت

 الفردي  بالذات الكلي  أن جاءًا مال تجسيد هويتا القومي  .

التحديات التي تواجا العرا اليوم  في األلفي  ال ال   ليست ةياةي  أو     

يرات اجتمالعي  أو ةياةي  أو ثقافي  . بل هي  مايل منتا جميعتا في ظل متغ

لعالمي  ك رى . إذ يشتد العالن بروز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد مع 

نتاي  القرل العشريال الذن يقود إلى تغيرات ةياةي  واقتصادي  ةتؤثر لعلى 

المجتمعات اإلنساني  في القرل القادم   ويفرض النظام العالمي الجديد واقعًا 

إلى تعايا  التيمن  األميركي  جديداً تسوده ةيبرة القبب الواحد الذن يسعى 
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  ويقود  إلى التسريع نحو العولم  وما تحملا مال تيمينات ةياةي  

واقتصادي  واجتمالعي  وثقافي    تحاول تكري  نمبي  الحياة الغربي  

المعاحرة وقيمتا وثقافتتا وفرض اللغ  االتجلياي  كلغ  لعولم  في المدارس 

 . لعاموفي وةائل اإل

وخاحاااا  القول  توجد قوتال تعمال لعلى منع حدوث    ( 2007جول جوزيف)

لعمليا  التجاان  اللغون: فتنااك إماءات التويا  اللغويا  لادى الفرد  التي       

لدى          ي   ي  اللغو قدرة لعلى الفتن  وإماءات التو تتبلب تغييرًا وتفياااال ال

ي         قدرة لعلى الفتن  وإماءات التو لب تغييرًا وتفياااال ال الفرد  التي تتب

قومي /اإلثني /الديني   حيل الحادة إلى تأةااي  "جمالعات متخيل " اللغوي  ال

والحفاااظ لعليتااا  وإلى التم اال الااذاتي للمجمولعاا  التي تقوم لعلى اختاف  

مؤةااا  في تاريخ حقيقي أو مفترض تفرضاااا الحاج  إلى األبساااتاند )أن   

 الت العد اللغون(... أن اختاف بنيون ذو نظام يعيق فتما بينيًا. وإل ما يشاااير

يا بينيكوك )  جاه     1998 2001إل غارا ( وغيرهما  1999) Canagarajah( وكان

بوحااافا "مقاوم " ضاااد لغ  اةاااتعماري  لتو دليل لعلى هذه الحاج  الملح   

  133للتنول اللغون.

لقد شكلت هذه التحديات مجااًل خصي ًا للعمل اإلبدالعي ولي  مال شل أل 

رًا وقص  ورواي  ومسرحي  هذه اإلبدالعات التي أخذت أشكااًل فني  مختلف  شع

ومقال  لن تستتدف القارئ المحلي في قبر لعربي ما بل كال جمتورها لعربيا 

إلى الخليل . وبات الوحول اآلل إلى النص المسموح والمحظور  مال المحيب

أمرا يسيرا ألولئل الذيال يتعاملول مع اإلنترنت والذيال يتابعول الفيائيات 

 العربي  واألجن ي . 

مما يمكال أل توفره تكنولوجيا االتصال مال إمكانيات هائل   لعلى الرغن

للتواحل باخترا  المساف  والامال  لكال هذه المقدرة محكوم  بالفرضيات 

 السابق .
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فنحال يمكننا أل نفترض بأل االتصال اإللكتروني قادر لعلى الوحول إلى كل 

 ال شر  ولكال هذا يستدلعي التسا ل حول مجمولع  مال التحديات :

 ن أولئل الذيال يستبيعول الوحول إلى كل أرجاء المعمورة ؟مال ه 

  هل دول م ل دول العالن ال الل بمقدورها أل تفعل ذلل فتصل رةائلتا

 ؟إلى جميع القارات.

  هل يمتلل كل ةكال المعمورة كذلل اإلمكانيات التي تتيم لتن بأل

 يتواحلوا ويتفالعلوا مع الرةائل التي تصلتن مال دول الشمال الذيال

يحتكرول تكنولوجيا االتصال ويمتلكول القدرة لعلى بل رةائلا متما كال 

 حجمتا أو ميمونتا إلى ةكال األرض؟

  هل يمكال لإلنسال العادن أل يتجاهل الرةائل التي تتتراك تأثيراتتا

لعليا والتي تقود إلى تغيير في االتجاهات والسلوك والقين   وبالتالي تؤثر 

 ؟مع مرور الامال في هويتا .

   هل يمكال أل نتجاهل ما يمكت أل تحدثا الفيائيات مال تعديل لألذوا

 والعادات االةتتاكي  ؟

وترى فريدة النقاش: "لعجات العولم  في ميدال ال قاف  لعال حل معيل  

االةت عاد والتتميش االقتصادن التي تنتجتا الرأةمالي  وما يترتب لعليتا مال 

االةتغال الك يف والفقر المدقع مظالن فادح  ولعنف مدمر ةواء  في حورة 

وال بال  واألمي  أو العدوال واالحتال  كما هو الحال في فلسبيال والعرا  

 التي دخلت إليتما أنماط العولم  في شكل هيمن  متوحش .

إل االةت عاد والتتميش في ال لدال التي كانت قد تحررت مال االةتعمار 

  في توزيع تنمي  وغياا العدالالجديد  هما نتاص النتب والمنظن وفيل ال

لقد فشل التنميب إذل فشًا ذريعًا وأفسم المجال ل روز  ال روة وقمع الحريات.

قيايا التوي  لعلى أوةع نبا  وبمعال متعددة مال التوي  الوطني  إلى التوي  

الديني  ومال البائف  إلى العر  إلى الق يل  فاألةرة وهو ما يشتد نماذص لا 

لدائرة اآلل في ك ير مال بلدال أفريقيا وآةيا. ورغن ةل ي  في الصرالعات ا
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لعملي  تفتيت التويات إلى أحغر وحداتتا فننتا ظلت ن عًا غنيًا لخصوحيات 

الخيال ال شرن في مواجت  لعملي  التوحيد أو باألخرى التنميب العسكري  التي 

 يقوم بتا السو  والعولم  االقتصادي ."

الدولي الذن  يستتدف الجمتور العربي فنننا  يلعاموفي إطار الس ا  اإل 

نجد أل الدول الك رى باتت تتسابق لعلى تقدين برامجتا باللغ  العربي  

ي  لعاموتوجيا قنوات فيائي  خاح  بالجمتور العربي   وإذا كانت الساح  اإل

اإلذالعي الدولي منذ القرل الماضي وكانت اإلذالع   لعامالدولي  لعرفت اإل

ي لعامحدى أدوات الصرال في الحرا ال اردة   فنل الصرال اإلالدولي  هي إ

 الدولي في الساح  العربي  الةتقباا الجمتور العربي يأخذ شكليال : 

الفيائي وذلل بدخول الدول األجن ي  ةاحات المنافس  في  لعام: اإل أولتما

 ي العربي   وذلل ببريقتيال :لعامالفياء اإل

رة مال خال ال ل لعلى ترددات توجيا برامجتا األجن ي  م اش .1

يستبيع المواطال العربي اةتق التا ةواء كال ذلل مال خال اةتغال األقمار 

الصنالعي  العربي  م ل النايل ةات والعرا ةات أو مال خال األقمار األوروبي  

 أو اآلةيوي  الموجت  للمنبق  العربي  .

ربي  لعلى األجن ي الدولي للمحبات الفيائي  الع لعاممنافس  اإل .2

أمل اةتقباا الجمتور العربي وذلل بال ل باللغ  العربي  وقد بدأ ذلل 

 بالفيائي  األمريكي  ) الحرة ( ومحبتتا اإلذالعي  ) ةوا ( 

الرقمي : ويتم ل اآلل بوجود مواقع باللغ  العربي  للمحبات  لعام: اإلثانيتما 

 العالمي  .وكذلل مواقع لوكاالت األن اء  BBCو   CNNالفيائي  م ل 

 وةارت دول أخرى في نف  االتجاه وذلل بأةلوبيال :

: تقدين برامل باللغ  العربي  في ةالعات محدودة م ل ما تفعلا  اولتما

 األلماني  واإليبالي  والفرنسي  والصيني  .

العربي  والروةي  العربي   BBCي العربي لعام: تدخل إلى الفياء اإل وثانيتما

 للجمتور العربي . بمحبات موجت  بالكامل
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هذا كلا يقودنا إلى تحديات ك رى تواجا المواطال العربي الذن يستق ل  

اآلل مال القنوات الفيائي  العربي  التي ت ل لعلى انظم  لعربسات ونايلسات 

المتخصص  بالخدمات  محبات ال مال بينتا.   قناة   ( 1290ونورةات نحو ) 

اواص   األبراص   والسحر والسياح  المختلف  العقارات   الصح  ال يئي    ال

 واألطفال والمرأة وغيرها .

وإذا  أضفنا إلى ذلل العديد مال المحبات األجن ي  الناطق  بالعربي     

والمحبات األخرى الموجت  إلى الفياء العربي فنل المواطال العربي ةيييع 

ي التفي متاه  غاب  الفيائيات التي تشتمل لعلى أنوال مختلف  مال المحبات 

تقدم برامل مختلف  تتنول كتنول أشجار الغاب  بعيتا م مر وبعيتا غير 

 م مر بعيتا جميل وبعيتا غير جميل .

ولكال أيال يكمال التحدن لغاب  الفيائيات هذه با شل أل المشاهد العربي  

 يمكال أل يتن تصنيفا إلى لعدة أنوال :

 هناك المشاهد العادن األمي  -

 تعلنهناك المشاهد العادن الم -

 هناك المشاهد الم قف والذن ثقافتا ال تتجاوز حدود اللغ  العربي   -

هناك المشاهد الم قف والذن يمكنا متابع  ال رامل باللغات األجن ي   -

 إضاف  إلى لغتا العربي  .

وباإلضاف  إلى هذا التصنيف المرت ب بالتعلين وال قاف    فنل المشاهد 

ومال حيل العمر نجد أل هناك فئات  العربي يمكال تصنيفا إلى رجل وامرأة

 لعمري  مختلف  تسعى للمشاهدة وهي األطفال والش اا والك ار . 

 وهناك تصنيفات للجمتور حسب المتال . -

هذه األنوال وغيرها مال الفيائيات تستتدف االةتحواذ لعلى جمتور معيال 

ئاهن وبعيتا يعتمد في تمويلتا إلى اةتغال الناس وذلل بمخاط   غرا

والجمتور العربي الذن تحدثنا لعنا يتوزل في مشاهداتا لعلى تلل  تتن .وحاجا

المحبات   وفي الغالب أل يكول وال ه في المشاهدة ل يع محبات ويتنقل 



185 
 

مال محب  إلى أخرى حسب ال رامل التي يشاهدها .. ومال ثن فنل المشاهدة 

ال م ال تقتصر لعلى مشاهدة ال رامل التي تقدمتا محبتا المفيل  بل ينتقل

محب  إلى أخرى بناء لعلى ال رامل التي يفيلتا بغض النظر لعال المحب  هل 

هي محب  خاح  أو حكومي  وهل هي محب  لعام  أو متخصص  وهل هي 

 لعربي  أو أجن ي  ت ل بالعربي  .

ولعل مال األمور التي تبرح تحديات أمام المشاهد العربي ط يع  ال رامل 

 ى ة يل الم ال :ونولعي  موضولعاتتا التي تبرحتا فعل

طرحت أك ر مال محب  قيايا الشذوذ الجنسي بجرأة لن يعتدها المشاهد  -

 العربي .

طرح ط يع  العاق  بيال الجنسيال بصراح  وتجاوز لحدود الموروث  -

 ال قافي والعرف االجتمالعي .

 طرح اةتقالي  الش اا في لعمر م كر لعلى البريق  الغربي  . -

ال الحساةيات بيال الشعوا العربي  طرح مشكات لعربي  ت ير نولعًا م -

 تحت مظل  حري  الحوار .

 لعرض نماذص لتعاطي المخدرات . -

 ات التي تايد مال الرغ   في االةتتاك .لعاناإل -

 تسويق المرأة كسلع  م يرة في الفيديو كليب . -

أنماط مال السلوك غير مق ول  في ال قاف  العربي  واإلةامي  مال أم لتتا  -

 ايول الواقع .ما يتن لعرضا في تلف

برنامجًا إلحدى مذيعاتا وهي تقدم برنامجتا لعلى  MBCوقد لعرض تلفايول 

 السرير ألنتا كانت متولعك  ححيًا .

 قوة الفيائيات وحدود تأثيراتتا في التوي    3

في يومنا هذا قوة لتا أبعادها االجتمالعي  بمقدار ما لتا مال  لعامأضحى اإل

اليوم تنقل إلينا المعلومات  لعامفوةائل اإلقوة ةياةي  واقتصادي  وثقافي . 
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واآلراء واألفكار واالتجاهات  ومال خال نشاطتا االتصالي يتن نقل العادات 

والتقاليد ويتن تعايا القين السائدة في المجتمع وقد تقوم أييًا بتدم قين 

ألغراض متنولع   لعاموخلق قين جديدة.  وأح م األفراد يستعملول وةائل اإل

ل بتا إش العات مختلف   فتن يحصلول منتا لعلى المعلومات ويقيول ويحققو

معتا أوقات ممتع  ت سرِّن لعال النف  الحال ولعناء العمل فيرتحلول إلى آفا  

 جديدة ويتعرفول لعلى لعادات وقين وتقاليد جديدة.

 ةاحًا ذا حديال: لعاموهكذا غدت وةائل اإل

ى تماةكا وتدلعين بنائا  كما أواًل: هي قوة إيجابي  داخل المجتمع تعمل لعل

تع ر لعال قياياه وتكشف لعال ألوال الفساد والمحاباة واالنحراف  وتساهن في 

 دفع لعجل  التنمي  فيا.

ثانيًا: وهي قوة ةل ي  إذا لن يحسال اةتخدامتا. وذلل  أنتا قد تعمل لعلى 

تخريب المجتمع  وتفتيتا  وتحبين معنوياتا  وتشويا شخصيتا الوطني  

غري   فاةدة  وبتقدين حور مال النماذص الغري   لاحتذاء  ولتذا  بغرس قين

واةتخداماتتا يص م ضرورة للتعامل مع هذه  لعامفال فتن وظائف وةائل اإل

القوة  التي يمكال  ال تكول قوة خير تعمل لصالم المجتمع  أو قوة شر تستن 

 في تعبيل قواه التنموي .

التي تحاحرنا كل يوم  لماذا  لعاماإل وحينما نواجا أنفسنا بسؤال حول وةائل

ي  ما..؟  أو لو ةألنا أنفسنا ماذا تحقق لنا إلعامنسمع أو نقرأ أو نشاهد وةيل  

هذه الوةائل؟  فال هذيال التسا ليال يجعال المرء يفكر في وظائف وةائل 

وفي اةتخداماتتا وفي تأثيراتتا لعلى اإلنسال  ويجعانا يفكر أييًا  لعاماإل

 ذات قوة حقيقي  في تأثيرها في الجمتور أم ال؟ لعامل اإلهل وةائ

  فيما يلي  لعاميمكال تلخيص تأثيرات وةائل اإل   

 :تأثير وةائل االتصال الجماهيرن لعلى المعرف  واالةتيعاا 

  تأثيرات وةائل االتصال لعلى تغيير االتجاهات والقين 

 :تأثير وةائل االتصال لعلى تغيير السلوك 
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 للفيائيات الم اشرالتأثير 3.1 
 -قوة تأثير م اشاارة في اتجاهات الناس وةاالوكتن  لعاميكول لإل              

ولكال ذلل كما نراه  يكول مشروطا بمخاط    -دول التأثير الم اشر لعلى اآلراء

 الفيائيات ما يلي: 

  والفيااائيات تخاطب غرياة الخوف فيما يتعلق  غرياة الخوف :أواًل : اةااتخدام

المال والمساااتق ل واألمال   ولذا فنل اةاااتجابات الجمتور تكول  بالصاااح  و

 فوري  في هذا المجاالت 

   : شرة  للمتلقي   ثانيًا كما يحصل في   إثارة الحوافا لدى المشاهد أو بنثاب  م ا

ي  لتخفييااات في أةااعار ةاالع يحتاجتا المرء أو تقدم توفير لعانالعروض اإل

 مالي مجا.

شر واالةتجاب    صيرة       التفالعل الم ا ةائل الق صال التاتفي أو بالر ةواء باالت   

حدث لعال               نا نت فنن ي     بالتو تأثير يرت ب  حدث لعال  ما نت ... إلخ  ولكال حين

تأثيرات ال تأخذ دورها م اشااارة   وإنما تأتي لعلى تأثيرات بناء لعلى تراكن             

 المعلومات والخ رات لدى الفرد وتأخذ أةلوا التأثير النائن .

  نفسي  أو فسيولوجي  فوري .ثال ا: تل ي  حاجات 

تحقق تأثيرا فوريا في المتلقي    -م ًا–فلو حاولنا تصااامين رةااااال  ناجح        

خاط         نا م بن       غرياة الخوف لعلي لعد  خاط   أو الو ي         م ي  أو معنو ماد ب    ثا

 ثاب  مادي  أو معنوي       ي  لعلى ولعد بن   لعامللمتلقي كاشاااتمال الرةااااال  اإل     

تقدم خصااومات مجاي  لعلى أةااعار ات التي لعانللمتلقي كما يحصاال في اإل

ات تخاطب أيياااًا غرائا اإلنساااال فيما يمكال يل ي حاجاتا  لعانفاإل السااالع 

 واهتماماتا وخصوحًا فيما يتعلق الصح  والراح  والرفاهي  واألمال ..إلخ

وم ل العديد مال الرةائل اإللكتروني  التي تصل إلى ال ريد مال غير اةتئذال  

طريق إغراءات كسب ةريع وجوائا مجاني   لت يع الوهن للمغفليال لعال

 وخصومات ورحات مجاني  )ولعود ال تتحقق(.
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وقامت وةائل االتصال في األردل بمخاط   غرياة الخوف لعند المتلقي حينما  

مال ظاهرة كسوف الشم  وخبر  1999بالغت في تحذير الجمتور لعام  

مدين  متجورة  وكنت النظر الم اشر إليتا  مما جعل لعّمال يومتا ت دو كأنتا 

تجد معظن ال يوت قد أغلقت نوافذها بنحكام خشي  تسلل أشع  الشم  

  .داخلتا

هل التأثير المتوقع ل رامل التلفايول تأثير فورن أم أنا م الغ فيا ؟ بمعنى  

آخر هل لنا أل نخاف مال قوة تأثير الفيائيات لعلى جمتورنا العربي وما يقود 

 إلى التأثير لعلى هويتا ؟

ولكننا نؤكد لعلى  لعامال نريد أل نستعرض هنا نظريات التأثير وةائل اإل 

والفيائيات خصوحاً بما تمتلكا الصورة المتحرك  مال  لعامأل قوة وةائل اإل

 قدرة لعلى اةتقباا اإلدراك . 

 

 دور الفيائيات العربي : - 4 
دور تلعب الفيائيات م ل وةائل االتصال األخرى أدورًا مختلف  فتي ذات 

 ترفيتي وت قيفي ولتا دورها التع ون في تشكيل الرأن العام.

وال يخفى لعلى المتابع أنا بعد أل أح حت الفيائيات العربي  التي تتناف  

لعلى اةتقباا المشاهد العربي تعدادها بالمئات ناهيل لعال المحبات 

األجن ي   فنل الفيائيات العربي  ذات تأثيرات مختلف  ت عًا لب يع  هذه 

 الفيائيات

وتسعى الفيائيات الةتقباا جمتورها بأةاليب لعدة وذلل بالتوجا إلى 

 الجمتور المناةب.

وهكذا فننا يمكننا إلعادة تصنيف الفيائيات بناء لعلى نولعي  ما تقدما  مال 

 المياميال يمكال تصنيفتا إلى ما يلي :

 الفيائيات الجادة : .1

مي  او مال القبال الفيائيات الجادة العام  ةواء كانت المحبات حكو -أ

 الخاص
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الفيائيات الجادة المتخصص  : ويدخل ضمنتا الفيائيات االخ اري   -ا

 والفيائيات ال قافي  والتعليمي  والوثائقي  واألطفال  

فيائيات الترفيا والتسلي  : م ل الفيائيات الرياضي  / والموةيقى  .2

 واألفام  وا) الدرامي  / الكوميدي ( .

 الفيائيات الديني  .  .3

 فيائيات التسويق: م ل بيع السلع  / العقارات / السياح  . .4

فيائيات التخدير واالبتااز:  م ل الفيائيات النصي  / األبراص / األلعاا  .5

 / الاواص / الجن  .

 لعامفي كتابا وةائل اإل Arthur Asa Berger (2007)يناقش آرثر أةا بيرجر 

ماهيري  والمجتمع والمجتمع: وجت  نظر نقدي . فرضي  ال قاف  الج

الجماهيرن وييع الفرضي  في موضع تسا ل هل فرضي  ال قاف  

الجماهيري  هي أةبورة أم حقيق  ؟ وذلل مال خال اةتعراض أفكار 

الذيال قدموا فرضياتتن في  T.W Adorno و  Gunther Andresوفرضيات أم ال 

مع ود المجتوال قاف  الشع ي  ةتق لعامالخمسينيات لعلى العت ار أل وةائل اإل

إلى ال قاف  الجماهيري  حيل يعيش األفراد في المجتمع الجماهيرن بشكل 

. وبناء لعلى لعاممعاول وفرداني ويكونول حساةيال جدًا لرةائل وةائل اإل

 134تحدد ولعي األفراد. لعامهذه الر ي  فنل وةائل اإل

 

 : فرضي  االم ريالي  ال قافي 

فيد بشاااكل ك ير الناس ووةااااائل       بأل العولم  ت   Dennisبينما يرى ديني   

ل  أنتوني ةاااميل         لعاماإل مدًا لعلى مقو ي  التع ير معت   Anthony Smithوحر

الذن يرى انا في لعصر االتصال الجديد ةيص م ال معنى للحدود القومي  ...     

إلى الناس تن قتر الامال والمكال. والتقني   لعامحيل أل بوحول وةائل اإل  

  لعلى األفراد والمؤةسات ولن تعدالحكوم  قادرة   الجديدة لتا لعواق تا التائل

لعلى السيبرة لعلى الميمول العالمي لوةائل االتصال وأح م دخولتا ةتًا       

بنمكال الحكومات كما يرى            عد  عالمي ولن ي  Walter Winstonإلى الساااو  ال
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السااايبرة لعلى الميااامول الذن يصااال بلدانتا وال أل يوقف الحوار العالمي   

أل قدرة وةائل  Dennisلوةائل االتصال الجديدة. ويرى  الحتمي الذن يحقق

لعلى وحاااولتا كونيًا أحااا حت تفيد الناس بنلعبائتن منفذًا ك يرًا              لعاماإل

وقد رأى نقاد العولم  أل الشاااركات المعولم  تسااايبر   للمعلومات والترفيا 

في العالن ولكنتا تسااتع د ال شاار مال خال برامل ذات    لعاملعلى وةااائل اإل

 Junk Food135  منخفي  ومعلومات رخيص   وغذاء ترفيتي معلب نولعي

إل المرء الذن لعاش مشالعر اإلحساس القومي وتفالعل الشارل العربي مع 

قياياه القومي  في القرل الماضي يمكنا أل يلح  كيف تبور الموقف 

العربي مال رفض كامل لوجود اةرائيل وتسميتتا بالكيال اإلةرائيلي أو 

تق لتا كأمر واقع   وأح م الفدائي يسمى بالناشب  الصتيوني   إال

 واالةنشتادن باالنتحارن .

ولتذا فنل تأثير الفيائيات لعلى التوي  القومي  يمكال أل يتحدد مال خال  

 أربع  أشكال:

 ترابب المجتمع ونقل تراثا .1

 خلق مناخ قومي واالةتام في تعاياه . .2

 تعايا الخصوحيات القبري  . .3

 لمي  . وقد تقود إلى شكليال :االنفتاح لعلى العا .4

  الشكل االيجابي وهو تغير أو نمو في التوي  القومي  بالتفالعل مع ال قافات

 العالمي  .

  الشكل السل ي وهو تغير في ال قاف  وذوبال في ال قاف  الغربي  المسيبرة

التي تقود إلى خلق نول النمب ال قافي السائد نتيج  الميل في المجتمعات 

والتوحد والتماهي مع ال قاف  المسيبرة مما يفقد الخصوحيات  إلى التجان 

 .للتويات ال قافي  للشعوا 
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 :ترابب المجتمع ونقل تراثا 4.1

االتصال هو الس يل الوحيد إلى ترابب المجتمع  فتو الذن يربب أفراد األةرة 

بعيتن ب عض  وهو الذن يربب أفراد المجتمع بعيتن بال عض اآلخر  

لغتا  –يال الشعب وحكومتا. ومال خال نقل تراث الشعب ويوثق العاق  ب

يقوم االتصال بأهن وظيف  لا إذ تمّكال شع ًا ما  –وقيما ولعاداتا وتقاليده 

مال ال يمتلل خصائصا الممياة  وتجعلا كذلل قادرًا لعلى حف  تماةكا 

ووحدتاا. ال أقني  االتصال ضروري  الةتمراري  ترابب المجتمع  والحفاظ 

ا  ومعتقداتا  وحماي  فلسفتا  وتوحيد أفراد المجتمع  لتحقيق لعلى كيان

آمالتن  وأهداف مجتمعاتتن. ومال ثن فننا لعال طريق االتصال تتن التنشئ  

االجتمالعي  السياةي  والديني .  ومال هذا المنبلق يجوز لنا القول بال وةائل 

 ماةلاالتصال في المجتمع كالجتاز العص ي في الجسن كاهما يعمل لعلى ت

 األلعياء وتنسيق حركاتتا.

وال شل أل للفيائيات األخ اري  م ل الجايرة والعربي  والنيل لألخ ار وغيرها 

دورها الفالعل في تشخيص حري  الرأن والتع ير لعنا وزيادة الولعي في 

القيايا العام  وخصوحًا العربي  ومال ثن لتا دورها في وضع األجندة 

 للجمتور وتشكيل الرأن العام.

الفيائيات الترفيتي  الموةيقي  والرياضي  وقنوات األفام  ذات دور فعال و

في اةتاا الش اا وانغماةتن في تسلي  خالي  مال الميمول  تؤثر ةل يًا 

لعلى الوقت  الذن يمكال أل تست مر  –خصوحًا  –لعلى اةتخدام فئ  الش اا 

 .في أنشب  أك ر فائدة م ل ممارة  الرياض  والقراءة وغير ذلل

وال يمكننا أل نتجاهل ذلل الدور السل ي الذن تقدما المحبات الفيائي  

الترفيتي  التجاري  مال خال الفيديو كليب الذن يفتقد في ك ر منا إلى اللياقا 

واألدا المعتود في المجتمع  وحيل أح م الفيديو كليب لع ارة لعال تجارة 

تتا الفيلن.  ناهيل لعال  بجسد المرأة العاري  والتي تتمايل لتتا الجسد ومعتا

  التي نجدها مدون  لعلى الشاشات  smsال ذاءة التي نشاهدها في رةائل 
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والتي ال تكتفي بنال الخصوحي  لعاقات الناس بل تتعداه إلى اإلةاءة إلى 

 أذوا  الناس ومشالعرهن وانتماءاتتن.

م ل هذه المحبات تقدم برامل ومواد ذات مياميال مختلف  وتخدم أجندات 

 ختلف ... ولكنتا تؤثر في الش اا مال لعدة زوايا:م

أنتا تفرض أنماطًا مال السلوك القابل لاحتذاء وتكرس أذواقًا جديدة مال 

الفال وتعرض وجتات نظر وقين متناقي  مال محبات ديني  وإخ اري  إلى 

محبات رقص ولع رن وجن  وبذاءة. وتستن في التأثير لعلى الرأن العام لدى 

 ي القيايا الوطني  والقومي .الش اا وخصوحًا ف

لتا قوتتا التأثيري  في هذه الشريح  التام  مال  لعاموإذا كانت وةائل اإل

المجتمع فنل الفيائيات الترفيتي  ذات التدف التجارن ال ترالعي جوانب ال ناء 

الفكرن والنفسي للش اا بمقدار ما تستتدف اةتقبابتن لعال طريق اإلثارة  

افي  الموجت  للش اا حياًا ي عتد با مال خال برامل وال تشغل ال رامل ال ق

 تلل المحبات.

 الفيائي اليوم  وهو يسير باتجاهات أربع : لعاميمكال النظر إلى اإل

 فتناك االتجاه الذن يوفر المعلومات الجادة والرحين    -

 وهناك االتجاه الذن يوفر الترفيا  ويعمد إلى ترويل التسلي    -

 جمع بينتما .وهناك اتجاه يحاول ال -

وهناك االتجاه التجارن ال حت الذن يستغل الغرائا والمشالعر  -

 االنساني  بدول وازل أخاقي .

ي  ملعاوال شل أل هدف الربم  ةيظل لعنصرًا أةاةيًا بالنس   للمؤةسات اإل

وخصوحا غير الحكومي    ألنا يدلعن حياتتا  ويعبيتا حافا االةتمرار 

لعلى توفير التسلي  المنالي    لعامداد قدرة اإلوالتقدم. ولكننا نتوقع أل تا

لألطفال واليافعيال والراشديال في آل واحد. ويجب النظر بجدي  إلى تأثير هذه 

النولعي  مال ال رامل الترفيتي   لعلى حياة األفراد واةتغالتن للوقت  

وتأثيرها في األنشب  األخرى وفي الحياة االجتمالعي  بشكل لعام. وهكذا فنل 
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وهات اإلنتاص السينمائي والتليفايوني واإلذالعي  ةتسعى إلى زيادة اةتودي

اإلنتاص بالجمل  وبأرخص التكاليف   بمياميال تكاد تكول متكررة  وتخفي 

لعجاها بأشكال جذاب   فمياميال المسلسات تكاد تتكرر حكاياتتا  وت ير 

 قادرة لعلىانت اه المتلقي مال خال فنول إخراجي  وتكنولوجيا لعالي  الكفاءة  و

جذا الجمتور. أما مادة اإلنتاص  فيجب أل تكول مق ول  مال الجميع  وال ت ير 

الفيائي كما ناح  إلى اةت ارة اةتجابات متشابت   لعامالجدل  ويسعى اإل

لعند أك ر قدر ممكال مال الجمتور  متجاهًا خصائصتن الفردي  ورغائ تن 

هذا الجمتور  يحرص وتفيياتتن الشخصي . ومال أجل الحصول لعلى م ل 

الفيائي لعلى تقدين الترفيا لجمتوره  والتركيا لعلى الترفيا في  لعاماإل

المحبات الفيائي  ال يتيم  تحقيق الدور الذن يتوقعا التنمويول والمصلحول 

الفيائي ينظرول  لعام  ذلل أل  مالكي وةائل اإللعاموالقادة مال وةائل اإل

ولتحقيق ذلل فنل ةعيتن الدائب  إلى جمتورهن بوحفتن زبائال مربحيال.

نحو السيبرة لعلى هذا الجمتور  ال يقابلا تحمل مسئولي  والعي  وحقيقي  

 نحو المجتمع.

  

 المشاهد العربي أمام لعوالن الفيائيات الجديدة

تفتم الفيائيات أمام المشاهد العربي لعوالن جديدة وتتيم فرحا لعديدة 

  كما تتيم المجال لل رامل األجن ي  أماما لاطال لعلى حيارات األمن األخرى

للتأثير لعلى جمتورها العربي  مما جعل ال عض يعت ر ال الفيائيات تحمل 

معتا مظاهر للغاو ال قافي األجن ي  ومما يجعل فكرة الغاو موضع تفحص 

مال ق ل ال عض  إذ ال المحبات الفيائي  العربي  والتلفايونات بشكل لعام 

تا مسلسات وأفام وبرامل  وأخ ار ذات مصادر ت ل نس   ك يرة مال برامج

 غربي  وخصوحا أميركي .

وإذا كنا ندرك بال ةالعات ال ل البويل  لدى التلفايونات األرضي   

والفيائي   اليمكال تغبيتتا بانتاص محلي أو لعربي  فقد بات حتمًا ملء 
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  قةالعات ال ل البويل  بتلل ال رامل المستوردة  والتي تمتلل قدرة متفو

لعلى منافس  االنتاص المحلي مال حيل إمكاناتتا الفني  التي أنتجتتا تقني  

لعالي   وكذلل مال حيل أةعارها التي تناف  ال رامل المحلي   إذ غال ا ما 

 تقدم بأةعار رماي  إلى السو  العربي .

وال غرو إذل ال نتحدث لعال تتديدات أةاةي  لل قافات المحلي  والعربي    

مال لعدة وجوه  فالفيائيات كما تحمل معتا ةل ياتتا فننتا  ولكال هذا وجا

تحمل إيجابياتتا  ومال ثن فننا يمكننا النظر إلى ال ال رامل األجن ي  يمكنتا 

مال جانب ال تفتم آفاقًا مال المعرف  لعوالن جديدة كل الجدة بالنس   

للمشاهد العربي فتوةع مداركا وآفاقا في اطالعا لعلى حيارات الشعوا 

 خرى واالنجازات الحياري  والتكنولوجي  المعاحرة.األ

ولكنتا في جانب آخر تحمل معتا قيمًا غربي  وبرامجتا الدرامي  مشحون   

بالجريم  والعنف والجن  والسلوك غير المق ول اجتمالعيًا لدى العرا  وهي 

 مع هذا تستن في زيادة التوقعات وما يتلوها مال اح اطات لدى المشاهد.  

ا ندرك اننا في لعالن ال يمكال فيا ال نغلق النوافذ  ونحال في لعالن ولكنن 

تتداخل فيا المصالم المت ادل  ويكول التفالعل المت ادل بيال حيارات 

الشعوا أمر حتمي  ومال هنا فال إدراكنا لوجود بعض السل يات في 

التلفايول واةتق ال الفيائيات الوافدة لال يعني ذلل تحبين خصوحي  

قومي   الل لكل أم  آلياتتا الفالعل  للدفال لعال ذاتيتتا ال قافي   وأن ال قاف  ال

تأثير وتأثر هما نتيج  حتمي  لما يمكال ال نتوقعا كحصيل  لتبور المجتمعات 

 وتفالعلتا.

األخرى؛ تقدم المعلوم   كما  لعامندرك أل الفيائيات م لتا م ل وةائل اإل

ض القيايا وتؤدن دورًا هامًا تقدم الترفيا  وتفسم المجال للحوار حول بع

في نقل التراث وتعاياه  وتعمل لعلى تشكيل الرأن العام وتفتم النوافذ لعلى 

مصرالعيتا أمام ال شر ليبلعوا لعلى تجارا اآلخريال مال شعوا هذه المعمورة  

وندرك كذلل ال التلفايونات الفيائي  تخاطب جمتورًا واةعًا متنولعًا مال 
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 قافي واالجتمالعي واالقتصادن والجن  حيل المستوى التعليمي وال

واالهتمامات. ولكال هذا ال يعني ال هذه الولعود التي تحملتا الفيائيات ال 

 تبون بيال جن اتتا بعض المحاذير والتتديد مال حيل أدائتا.

ت ير ما تقدما الفيائيات مال رةائل  جمل  مال التحديات التي لتا انعكاةاتتا 

ير م اشر    وهي تتم ل في لعشرة  قيايا التي لعلى التوي  ببريق م اشر أو غ

تحتاص إلى دراة  ألعمق وتحليل أشمل لظواهرها   وتستدلعي منا أل نقف 

 وقف  فاحص  لما تقدما الفيائيات وهي تتم ل فيما يلي:

أوال : فرضي  االم ريالي  ال قافي  وتأثير الفيائيات في ال قافات 

بوة المعلوماتي  في ظل ة القومي : ق ائل في قري  لعالمي 

 والغاو االلكتروني:

يرجع اإلحساس الباغي لدى شعوا العالن ال الل بأل ثقافتتن متددة في 

 ظل ةبوة المعلوماتي  إلى لعدة أة اا:

التقدم التكنولوجي لدى الدول الغني  الغربي  / دول الشمال وتفو  مواردها  -

والمسولع  والمقروءة  المرئي  لعاموانتاجتا  للمعلومات ولما تعرضا وةائل اإل

. 

تعاني شعوا العالن ال الل مال الجتل  والذن ينعك  في  نسب أمي  لعالي    -

 مال ثن فقدرتتا لعلى انتاص واةتتاك  المعلومات والمعرف  محدودة.

تعاني هذه الشعوا مال فقر وامكانيات اقتصادي  متواضع  ومال ثن فننتا  -

 ال تمتلل التكنولوجيا االتصالي  المناة  .

عاني هذه الشعوا مال تدفق االتصال باتجاه واحد مال دول الشمال إلى ت -

الجنوا  ومال الدول الغني  إلى الدول الفقيرة مما ال يعبي هذه الدول قدرة 

لعلى حد فييال المعلومات التي تصلتا لع ر أشكال االتصال المختلف  وال 

 توفر فرص التفالعل المت ادل بيال شعوا العالن.
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يا دول العالن ال الل لعمومًا والوطال العربي خصوحًا هي ولذا فنل ما تعان

معيل  تاريخي   مرت ب  دومًا بحدود امكانيات مال يملل ومال ال يملل  ومال 

لديا القوة ومال ال يمتلكتا  وتص م ةبوة الغازن وقوتا لتا تأثيرها لعلى 

 المغاو   لتؤكد ما ذكره ابال خلدول في مقدمتا حول تش ا المغلوا بالغالب.

ولكال هذا األمر ال يعني أل تمرير أجندات ال قاف  الغازي  أمرةتل.  فنحال 

نتحدث لعال هويات ثقافي  للشعوا تمد جذورها آالف السنيال تلل التي نحتت 

هوي  شعوبتا وحقلتتا.  ومال هنا فنننا نتحدث دائمًا لعال تتديدات للتوي  

التوي  العربي  لتا ال قافي  العربي  ولكننا ال نتحدث لعال محو لتذه التوي   ف

 آلياتتا )ميكاناماتتا( التي بتا تدافع لعال نفستا.

 Theمقولتا حول القري  العالمي   Marshall Mcluhanطرح مارشال مكلوهال 

Global Village  في كتاباThe Gutenberg Galaxy ( :ولكال مال  …حيل يقول

ال المؤكد ال االكتشافات الكترومغناطيسي  قد ةاهمت في خلق المج

المتاامال في مناحي الحياة اإلنساني  كاف   بشكل جعل المجتمع ال شرن 

يعيش في جو يمكال تسميتا بالقري  العالمي   فنحال نعيش في مجال ضيق 

 136محدود يتناغن مع دقات الب ول الق لي (. 

لقد حقق التقدم التكنولوجي اليوم فرح  لربب العالن لع ر األقمار الصنالعي  

 تلفايوني الفيائي  واالتصاالت التاتفي  واإلنترنت .مال خال ال ل ال

وحار بنمكال حياد في  شواطئ االمارات أو جنوا اليمال  مع ماارل في ةتول 

الرباط مع م قف في اإلةكندري  ال يشاهدوا برنامجا ت  ا محب  لعربي  أو 

 أوروبي  أو آةيوي .

لتسا ل حول الخبر وهنا ي دو لكل معنّي بال قاف  الوطني /القومي  وجاه  ا

الجارف مما يسميا ال عض باالةتعمار ال قافي أو اإلم ريالي  ال قافي  أو 

االةتعمار اإللكتروني  وال شل ال  المخاوف في م ل هذا الحال م ررة  

وخصوحًا إذا لعلمنا ال ما تعرضا التلفايونات العربي  بل واألجن ي  كذلل 
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األمريكي.  باإلضاف  إلى هيمن   يكاد يبغى لعليا االنتاص الغربي وتحديدًا

  وإنتاص FOXو CNNو CBSو NBC و  ABCالش كات األمريكي  الك رى م ل: 

ال  يلعامهوليود السينمائي والتلفايوني وهيمنتتا في مجال أنتاص السو  اإل

 تحتاص إلى إيياح.

ل المصبلم الذن أطلقا مكلوهال بخصوص القري  العالمي  ححيم إلى حد إ

القدرة التائل  واإلمكانات المتاح  نحو تدفق االتصال الدولي  ما مال حيل

ييال  مايدًا مال لعاموتوافره  وهذا يعني كما رأى ك ير مال المنظريال اإل

االنفتاح العالمي والتفالعل بيال ال قافات اإلنساني   ورغن التنول ووفرة وةائل 

نتا  ف  فيما بيالتي تتنا-االتصال فقد أح م توفر القنوات المحلي  والقومي  

يحول دول تفالعل الشعوا بالمستوى المأمول.  -وتناف  القنوات األجن ي 

 ئاتمبيال مال فعلى ة يل الم ال  فقد بات بمقدور المشاهد العربي  ال يختار 

جميعتا تتناف  في ما  -م اشرة أو باالشتراك  -عربي  الفيائي  ال واتقنال

  معتا المحبات األجن ي  التي تايد بينتا  الجتذاا المشاهد العربي  وتتناف

 مال قنواتتا الفيائي  لعلى ة عيال قناة يمكال للمشاهد التقاطتا.

فيائي    قناة أك ر مال ألفل يستق ل أوإذا كال بنمكال الجمتور العربي       

بس ب اللغ  وال قاف  المشترك   -بأقل تكلف  مادي  ممكن   فال هذا الجمتور 

حبات الفيائي  العربي   ولذا فال الخيارات المبروح  ميال إلى متابع  الم -

لعربيا أماما تتيم لا مجاالت االختيار ترفيتيا وثقافيا وأيديولوجيا مال قنواتا 

الفيائي  العربي  العديدة  وما نفترضا هنا ال القري  العالمي  الصغيرة  

ةوف تعاز ما نسميا في القرل الحادن والعشريال بالق ائل في القري  

لعالمي  الصغيرة الموحول   وهذا يعني ال وةائل االتصال وخصوحا ا

المحبات الفيائي   ةوف تؤدن إلى تعايا التويات القومي  والخصوحي  

 ال قافي  وال قافات الشع ي . وهناك شواهد لعلى ذلل.

فخال العقد الماضي  أح م بنمكال األقليات والعناحر ال قافي  المتنولع  في 

الذن كال يعت ر وةائل االتصال مال لعناحر  –جتمع األمريكي مجتمع م ل الم
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ال تعاز ثقافتتا األحلي  والعودة إلى جذور هويتتا  - Milting Potبوتق  الصتر 

القومي  لع ر وةائل االتصال  وقد أضحى بنمكال العرا األمريكييال متابع  

ل محبات ال ل التلفايوني مال الواليات المتحدة ذاتتا ةواء أكال ذلل مال خا

أو مال خال   .Cable T.Vتلفايوني  لعربي  أو مال خال التلفايول السلكي 

قدرتتن لعلى اةتق ال القنوات الفيائي  العربي   وهذا نفسا ينب ق لعلى 

األمريكال مال أحول لعرقي  أخرى  كالصينييال أو اليابانييال أو المكسيكييال أو 

 غيرهن.

التصال في إطار القري  العالمي   إذل فم ل هذا الدور الذن تلع ا وةائل ا

ةيميل إلى تشظي  المجتمعات  التي تتنول فيتا ال قافات واأللعرا   بحيل 

ياداد التوجا نحو القوميات وتعايا ثقافاتتا وهوياتتا القومي  أن ال القري  

 العالمي  ةتكول قري  ق ائل متنولع .

اح ميات األخرى التي تتولعل ما نتوقعا بالنس   لألم  العربي   وبالنس   للقو

لتا فرص اتصال مناة    ال تسير في تجاه تعايا هوياتتا القومي  

وترةيختا وزيادة التفالعل بيال شعوا القومي  الواحدة كاألم  العربي   ال ما 

تقدما اآلل الفيائيات العربي   ولعلى الرغن مال تحفظنا لعلى مستوى ما 

امينا  إال  أنتا تصنع اآلل يقدما بعيتا  ولعلى أةلوا بعيتا اآلخر ومي

مناخاً مناة اً للحوار والتفالعل العربي  ومجاال للنقاش حول قياياه مال الرباط 

حتى مسقب يساهن فيا الجمتور وي دن رأيا فيتا. العتقد ال هذا يشكل تيارًا 

يشق طريقا بيال الناس بصمت  ويعاز وجود )ق يلتنا العربي ( في إطار القري  

 بق ائلتا )قومياتتا( العديدة. العالمي  الصغيرة

ي الت–وفي هذا السيا  كلا تص م لتذه القنوات الفيائي  وش ك  اإلنترنت 

 قوتتا في المجاالت التالي : -تقتحن القرل الواحد والعشريال بقوة ال م يل لتا

في إطار تش يل العالن لع ر الفيائيات وش ك  اإلنترنت في لعالن القري  

ام النخب العالمي  لاتصال والتفالعل اإلنساني ةوف العالمي  فال الفرص أم

تاداد  ولكال ذلل ةيؤدن إلى مايد مال الحوارات وااللعتمادي  المت ادل  في 
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الحصول لعلى المعلومات وتوفيرها للنخب السياةي  وال قافي  والعلمي  

وةيؤدن ذلل في المجاالت العلمي  والتكنولوجيا إلى زيادة  والتكنوقراط.

 تخصصيال وتبوير كفاءاتتن لعلى امتداد العالن.قالعدة الم

وفي المجاالت ال قافي  والفكري  والقيايا الجدلي  ) في مجال العلوم 

اإلنساني  واالجتمالعي ( وةوف تقود إلى تكري  خنادقتا ال قافي  والدفال 

 لعنتا.

وقد أشار ) نيص ات وابرديال ( بأنا كلما زاد تأثير الشعوا المت ادل في بعيتا 

 عض ازدادت رغ تنا في االحتفاظ بقيمنا التقليدي  لي  باليرورة بالصورة ال

اإليراني  العنيف  ولكال بالحماس نفسا لعلى األقل.وفي مواجت  تاايد لعملي  

التماثل والتجان  في أةلوا الحياة العالمي فسوف نسعى إلى االحتفاظ 

 إثني .بتويتنا القومي  ةواء أكانت ديني  أم ثقافي  أم لغوي  أم 

ةوف توفر ش كات اإلنترنت والمحبات الفيائي  الدولي  م ل األمريكي  

CNN  وال ريباني  BBC  والفرنسي  TV5  وغيرها وكذلل الصحاف  الراقي  

ودير ش يجل    News Week, Timeالغربي  والتي يتن تسويقتا لعالميا م ل 

اإللكتروني   ةوف ولوموند والفيغارو وغيرها بب عاتتا الورقي  أو مواقعتا 

توفر جميعتا قالعدة تفالعل نخ ون دولي يؤثر لعمليًا في خلق نخ   لعالمي  

قادرة لعلى التفالعل  وخصوحًا فيما يتعلق بالمشكات الدولي  والقيايا 

بالعت ارها قادة رأن في –االقتصادي  العالمي   ويمكال ال يكول لتذه النخ   

 معاتتا.دور ك ير في التأثير لعلى مجت -مجتمعاتتا

وهنا يمكال القول ال الحديل لعال رأن لعام دولي في القيايا الدولي  ذات 

الب يع  غير الجدلي  واإلنساني  م ل قيايا ال يئ   والحريات والديمقراطي   

ةيكول ممكنا تشكيلا مستق ا  ما دام موضولعتا ال يتعارض مع التموم أو 

   في المجتمع.المصالم القومي   وال يؤثر في الخصوحي  ال قافي
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ةوف تقود القنوات الفيائي  وش ك  اإلنترنت وش كات االتصال الدولي  

األخرى في القرل الحادن والعشريال إلى تعاياامتيازات ال قاف  األرةتقراطي  

لمال يملل  مقابل ثقاف  المحروميال أن وجود ثقافتيال:ثقاف  النخ   وال قاف  

 اقترحا هربرت ماركوز الذن رأى:الشع ي  أو الجماهيري   وهذا مناقض ما 

)ال المجتمع المعاحر يميل إلى إلغاء امتيازات ال قاف  اإلقبالعي    

واألرةتقراطي  وإلى إلغاء ميمونتا في ال واحد. لقد كانت االمتيازات 

ال قافي  تع ر لعال كول الحري  مجحف   تع ر لعال التناقض بيال األيديولوجي  

بيال االنتاص الفكرن واالنتاص المادن  ولكنتا والواقع  تع ر لعال ال هناك هوة 

ش ال تعي -التابو–كانت تقين أييًا ميدانًا مغلقًا مّسورا يمكال فيا للحقائق 

وتحاف  لعلى كمالتا. أما اليوم فقد تاشى هذا االنفصال وتاشى معا 

التجاوز والوضع في قفص االتتام  وححيم ال النص واللتج  ما يااالل 

لمساف  الفاحل  التي كانت تجعل منتا "ريحا آتي  مال موجوديال  ولكال ا

 137الكواكب األخرى ةوف تختفي(.

 ثانيًا: الفيائيات والتأثير في اللغ :

تبرح العولم  إمكاني  خلق نمب لعالمي موحد  ولذايص م الحديل لعال تعايا 

التوي  ال قافي  العربي  في ظل العولم  أمرًا ضروريًا. فالتوي  ال قافي  قوة 

لعل  ودينامكي   تقود إلى تماةل األم  والحفاظ لعلى كيانتا  ودفع لعجل  فا

تقدمتا والصمود أمام أي  قوة أجن ي  تحاول السيبرة لعليتا ماديًا أو فكريا  

وفي ظل الصرال ال قافي الدائر اآلل  فنل هوي  األم  هي القادرة لعلى 

ال تعايا التصدن للتيارات التي تسعى إلى تذويب شخصيتتا وذلل مال خ

االنتماء لألم  العربي  وبلورة فكر لعربي أحيل متفتم لعلى الحيارات 

المعاحرة وقابل للتفالعل مع ال قافات األخرى في إطار توازل يحاف  لعلى 

 التراث ويجدده ويدلعن لعناحر اإلبدال والتبوير والتقدم.
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اللغ  العربي  الفصحى هي أداة التوحيل التي يتن اةتخدامتا في وةائل 

.وتشكل أهن العناحر القدرة لعلى حيان  الشخصي  القومي  لألم  لعاماإل

العربي . وهي المقوم الجامع لتا والحاضن  ل قافتتا  مما يستلام لعدم تعلين 

اللغات األجن ي  لعلى حسابتا  وتقليص اةتخدام اللتجات المحلي  وهيمنتتا 

تخدام اللغ  لعلى بعض ال رامل والمحبات التلفايوني   وذلل لتعمين اة

واالتصال والمعلومات وااللعتناء بتا وتبويرها.  لعامالعربي  في وةائل اإل

تلعب الفيائيات اآلل دورًا هامًا في التأثير لعلى اللغ  ونموها وطريق  

بمصبلحات جديدة  ويدخل إلى  لعاماةتعمالنا لتا. إذ تاودنا وةائل اإل

ال لغات أجن ي  كما تأتينا قاموس حياتنا مفردات لعديدة بعيتا يفد إلينا م

 كذلل مال خال اةتخدام القنوات الفيائي  للتجات المحلي .

وال يغيب لعال بالنا الدور اإليجابي الذن تلع ا الفيائيات اليوم في التأثير لعلى 

اللغ  المحكي  اليومي   هذا التأثير الذن بات يقّرا بيال اللتجات العربي  

فتن أخيا العربي متما نأت المسافات  ويجعل اإلنسال العادن قادرًا لعلى 

 .لعاموحار هذا يسالعد في تكويال اللغ  الوةبى التي أح حت اليوم لغ  اإل

ال الحفاظ لعلى اللغ  العربي  ال يعني لعدم نموها  ولكنا يعني حمايتتا مال 

ي  الذن بات تأثيره طاغيًا لعلى لعامتدهور مستواها وخصوحًا في األداء اإل

ر ضروريًا العمل لعلى حماي  اللغ  العربي  ليمال مستوى لغ  اإلنسال  وحا

أدائتا  وخصوحاً في األداء المحكي في اإلذالع  والتلفايول. ويمكننا ال ناح  

ال بعض الفيائيات وخصوحًا الل ناني  تعتمد اللتج  المحلي  في األداء وفي 

وفي بعض لعال ال يا ش اا( (  –يا ليل يا لعيال  –أةماء برامجتا ) وقف تألل 

 (. O Tvنشرات أخ ارها ) فيائي  االل/ 

وياداد الخبر لعلى اللغ  في لعصر العولم  الذن يجعل اإلنجلياي  هي اللغ  

العالمي  وتتسلل مفرداتتا إلى اللغات اإلنساني  وثقافاتتا ولي  غري ًا ال 

مال برامجتا  %60تصدر فرنسا قرارًا يبالب اإلذالع  والتلفايول بال تكول 

   الفرنسي  وذلل إدراكًا منتا ألخبار العولم  ال قافي .باللغ
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أل خاحااا  القول  توجد قوتال تعمال لعلى منع (:2007جول جوزيف)ويرى 

لدى الفرد              ي   ي  اللغو ناك إماءات التو جان  اللغون: فت ي  الت حدوث لعمل

قدرة لعلى الفتن      وإماءات التوي  اللغوي     التي تتبلب تغييرًا وتفياااال ال

حا          القو يل ال ي   ح لدين ي /ا ي /اإلثن ل "         ج م لعات متخي ما تأةاااي  "ج   إلى 

والحفاااظ لعليتااا  وإلى التم اال الااذاتي للمجمولعاا  التي تقوم لعلى اختاف  

مؤةااا  في تاريخ حقيقي أو مفترض تفرضاااا الحاج  إلى األبساااتاند )أن   

الت العد اللغون(... أن اختاف بنيون ذو نظام يعيق فتما بينيًا. وإل ما يشاااير 

وغيرهما بوحفا  Canagarajah (1999)وكانغاراجاه  (1998 2001)ليا بينيكوك إ

"مقاوم " ضااااد لغ  اةاااتعماري  لتو دليل لعلى هذه الحاج  الملح  للتنول              

 . 138اللغون

 الفيائيات وال قاف  الجماهيري  والشع ي :               ثال ًا:

قاف   السائدة  في تلعب الفيائيات خصوحا دورًا في التأثير لعلى ال       

 المجتمع وتشكيلتا وخلق أنماط جديدة منتا.

ويفر  ال اح ول في مجال ال قاف  بيال ثاث  أنوال مال ال قاف : ال قاف  الراقي  

High Culture   وال قاف  الشع يPopular Culture   وال قاف  الجماهيريMass 

Culture. 

التي ةجلت في الكتب   Elite Cultureوال قاف  الراقي  هي ثقاف  الصفوة  

الدراةي  واألدبي  والفني   وفي األلعمال الفني  الراقي  والتي أنتجت للنخ   

 المتعلم .

أما ال قاف  الشع ي  الفولكلوري  فتي تتسن بالتلقائي  التي يصنعتا الشعب 

وتنمو نموًا مال أةفل تصنعتا الجماهير لتع ر بتا لعال نفستا مال خال 

 ى الفنال الشع ي.مواهب ط يعي  لد

أما ال قاف  الجماهيري  فتي التي تستمد ميمونتا مال ال قاف  الراقي  ومال 

ال قاف  الشع ي   وهي منتل مال منتجات وةائل االتصال الجماهيرن الراديو 
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واألفام وكتب التسلي  والقصص التلفايوني  والسينما  وهي معدة 

 لاةتتاك الجماهيرن.

بحي  وتعمل لعلى إرضاء أذوا  الجماهير وتعمل لعلى وتتسن بالتماثل  والس 

توحيدها  وهي ثقاف  م صبنع  مفروض  لعلى الجماهير مال ألعلى مال ق ل 

وةائل االتصال الجماهيرن . فال قاف  الجماهيري  هي الرةائل االتصالي  

الجماهيرن غير موجت  إلى ط ق  محددة وال إلى  لعامالتي ت  تا وةائل اإل

 و تعليمي محدد.مستوى ثقافي أ

يعتمد ميمول ال قاف  الجماهيري  لعلى األغني  والتم يلي   والمسلسات 

والفيلن وبرامل المسابقات والرياض    انا ميمول ترفيتي مسيبر يخيع 

لقانول السو  التجارن. ويستدلعي ت سيبًا وتسبيحًا لل قاف  ويتدف إلى 

 ميمول الترفيتي.اقتناص أك ر لعدد ممكال مال الجمتور لعال طريق هذا ال

ال العاق  بيال التلفايول وال قاف  الجماهيري  لعاق  تفالعلي   ويقوم 

التلفايول بيخ ميامينتا كمنتجات موجت  إلى االةتتاك الجماهيرن. 

وباتت هذه ال قاف  الجماهيري  تشكل قيمًا تفرض نفستا لعلى جمتور 

ت  حت المسلساالمتلقيال  وتشكل قيما أخرى تؤثر لعلى المتصليال  لقد أح

تكرس شخصي  الس  اك الجاهل الذن يمتلل ال روة كشخص مق ول للاواص 

ًا ةوقًا رائج -لعلى ة يل الم ال–مال ط ي   أو متندة . لقد أح حت الرياض  

ييال  ألل لتا شع يتتا  وهذه الشع ي  أحا يتن تغذيتتا مال خال لعاملدى اإل

ا نجد ال الفيائيات تغبي أن التي توحلتا للجماهير وهكذ لعاموةائل اإل

حدث رياضي بتفاحيلا بينما ال تلقى األنشب  ال قافي  بعض االهتمام أو 

 التغبيات المناة  .

بترتيب األولويات وبناء المسرح وتحديد المم ليال  لعاموهكذا تقوم وةائل اإل

لعليا وتبالب الجمتور بالمشاهدة  بأةلوا يمتاز بالمحاحرة والتكرار مما 

–لجمتور يق ل لعلى هذه ال يالع  الجماهيري  التي تعرض أماما يجعل ا

ي   أو لعاموأحيانًا بدول وجود اختيارات ك يرة حتى وال تعددت الوةائل اإل
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اختلفت فال ميامينتا  فننتا تكاد تكول متشابت   فتي ترفيا ومايد مال 

 الترفيا.

لجماهيري  اآلل هو وال نغالي إذا قلنا بال أهن المشكات التي تواجا ال قاف  ا

ةيبرة الترفيا لعلى ميمول برامل التلفايونات  باإلضاف  إلى ال المواد 

ال قافي  التي تقدمتا ةبحي  للغاي .هذا الترفيا  كما أشار تقرير اليونسكو 

م تذل ونمبي بدرج  تجعلا يحد مال الخيال بدال مال ال ي يره. وتحمل  …)

وكذلل ما يقره ال يروقراطيول مال كل ي  لعانتأثيرات المصالم التجاري  واإل

نول مال التاام ثقافي لعقين  مخاطر تسبيم وإفقار وتجويف الحياة ال قافي   

وليست هذه هي أوجا التناقض  ففي بعض األحيال أدت الفرص الجديدة 

المتاح  إلى إثارة اإلبدال الخا  لدى األفراد  وأدت في أحيال أخرى إلى تشجيع 

لدى الجمتور. وقد تأكدت في بعض األحيال الذاتي  ال قافي  التقليد والسل ي  

لألقليات العرقي  وغيرها مال األقليات باةتغال الس ل الجديدة للتع ير  وال 

كانت المؤثرات الخارجي  قد طغت لعليتا في أك ر األحيال. ال المسؤولي  

ال ةواء ك–الجماهيري  مسؤولي  هائل   لعامالملقاة لعلى لعاتق وةائل اإل

ذلل  أنتا ال تقوم بمجرد نقل ال قاف  ونشرها بل بانتقاء  -ذلل خيرًا أم شرًا

 محتواها أو ابتدالعا(. 

 الفيائيات والسلوك والعادات والقين البارئ  :رابعًا: 
لعموما لتا تأثيراتتا لعلى األفراد والجمالعات  لعاميدرك المرء ال وةائل اإل

والسلوك. وإذا كنا نعرف بال الفرد هو والمجتمعات في مجاالت القين والعادات 

لتا تأثيرها الفالعل في  لعامحاحل تنشئتا االجتمالعي   إذل فوةائل اإل

 شخصي  الفرد وبنائا النفسي واالجتمالعي.

ال ما تقدما الفيائيات مال برامل تحمل معتا قيما ولعادات وأنماط السلوك 

مال ثن فال ما تعرضا تترك آثارها لعلى الفرد والمجتمع لعلى المدى ال عيد  و

الفيائيات مال برامل تستتدف األطفال كما تستتدف الك ار  وتحمل في 
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طياتتا كميات مال العنف والجريم  والقين الغري   لعال مجتمعاتنا التي تعاز 

في أحيال ك يرة روح الفردي  ةيكول لتا تأثيراتتا لعلى المجتمعات العربي  

ت تراكمي  ةتقود مستق ًا إلى التي ةيتغير نسيجتا ب بء ولكنتا تأثيرا

 تغيرات نولعي  في قين وةلوك ولعادات المجتمعات العربي .

زرال المغربي امقدم  برامل  شاهد الجمتور العربي  16/4/2000في يوم 

ترتدن قميص زهرن اللول مستلقي  لعلى ةرير  MBCموةيقي  في  قناة 

وتقدم   16/4/2000في يوم  POPS & TOPSواألزهار مال حولتا  وتقدم برنامل 

برنامل بغنل ودالل  وهي تقدم أغانيتا إلى الش اا  والك ير ممال يسمعول 

 األغاني ال يدركول معانيتا.

وكانت آخر الصرلعات في الفيائيات العربي  تقدين برامل التلفايول الواقعي 

الذن يسلب الكاميرات لعلى مجمولع  مال الش اا ذكورا واناثا يعيشول معا 

م ل برنامل لعلى التوا ةوا  لتا د وهي برامل تجاري  القيم  تحت ةقف واح

والرئي  )األخ الك ير ( وةتار أكاديمي ونمب الحياة االجتمالعي في هذه 

ال رامل ال يمت بصل  إلى قين مجتمعاتنا. ولعل هذا الس ب هوالذن حال دول 

ةي ب ا   الذن بدأت القناة ال اني  /م.بي. Big Brotherاةتمرار برنامل الرئي  

حيل جوبا بمعارض  ومظاهرة أمام ال يت   2004مال ال حريال في شتر ش اط  

  الذن يقيمول فيا واضبرت القناة إلى ايقافا في أقل مال أة ولعيال.

خامسًا : السيبرة لعلى تدفق المعلومات واألفكار وحدود الحري  

 والحوار:

ونقل ونشر  ذات متم  أةاةي  تتلخص في أنتاص لعامإذا كانت وةائل اإل

األفكار والمعلومات  فال السيبرة لعلى الفيائيات  تقترل بالسيبرة لعلى 

تدفق المعلومات وتداولتا ونشر األفكار والحوار حولتا. و لكي تقوم بذلل 

فننتا تتسّتر في أحيال ك يرة تحت مظل  الخصوحي  ال قافي   وحماي  ال قاف  

 الغ  أدت وتؤدن إلى خلق نمب الوطني  والقين السائدة والتراث  وهذه الم
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ي  التي تنظر إلى العالن بعيال واحدة هي لعيال لعاممال أنماط الرةائل اإل

  وتحاول ال تفّصل مقايي  معين  لما Gate Keeperالرقيب أو لعيال المغربل 

ينشر أو ال ينشر ولما يذال أو ال يذال. وتلعب الفيائيات أدوارا متشابت  وال 

وبمراجع  لما تقدما مال برامل فال أن مراقب محايد كانت متفاوت  في ذلل. 

ةياح  حجن الترفيا فيما ت  ا وةياح  كذلل حجن ما يقدم مال برامل 

غربي  تؤدن إلى السل ي  واالنعاال  وتؤدن إلى تجذ ير النمب االةتتاكي 

لعند الناس  وإلى غرس أنماط غري   لعال المجتمعات العربي . وهذه النماذص 

 ًا ألعلى ونماذص للتفو  األةبورن تؤدن إلى خلق ثقاف  التي تشكل م

 للتروا والعال .

وفيا لعال السيبرة الرةمي  لعلى الفيائيات  فتناك نول آخر مال السيبرة 

وغيرها تفرض شروطتا  ART, MBCاالقتصادي  فالفيائيات العربي  م ل: 

ض ي وما يحملا مال مياميال وأشكال وبالتالي تفرلعاملعلى االنتاص اإل

 شروطتا لعلى الم دل والجمتور في ال واحد.

ال قائم  الممنولعات التي يفرضتا الرقيب م ا لعلى االنتاص التلفايوني 

العربي  جعلت الكاتب والمنتل والمخرص ي عّد لعملا ولعينا  تنظر وجي ا تنتظر 

السو  الخليجي  لذا فننا ةيلتام بالشروط التي يفرضتا الرقيب الخليجي  

ى هذا المستوى التابب مال األلعمال الدرامي  التلفايوني  العربي  وهذا أدى إل

التي حممت لماءم  شروط ذلل الرقيب  وتقدم بعض الفيائيات برامل 

حواري  يظال ال عض  أنتا تفتم أبواا الحوار بحري  لعلى مصرالعيتا  ولكال 

ذلل كلا مقيد بشروط  ومصلح  المحب  الفيائي  ور ي  رالعيتا وتوجتاتتا. 

 هكذا فال للحري  حدودها الموضولع  ةلفًا مال ق ل مالل القناة الفيائي .و

وتقدم ال رمل الحواري  والنقدي  في الفيائيات العربي  مدخا جديدا للحراك 

الفكرن وال قافي العربي وتعايا الجرأة في طرح القيايا القومي  م ل برنامل 

قنديل إال ال حدود  االتجاه المعاك  لفيصل القاةن ورئ  التحرير لحمدن
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الحوار وأةلوا إدارتا تجعل مال بعض ال رامل غير قادرة لعلى تغبي  

 موضول الحوار حقا فيفقد بذلل أهميتا.

 الفيائيات العربي  وتحريل الرأن العام العربي ةادةًا :

في واشنبال ونيويورك بالتي   األميركي    2001لعصفت أحداث ة تم ر  

والمسلميال في الوقت ذاتا    إذ وضعت هذه ولكنتا أييًا لعصفت بالعرا 

األحداث العرا والمسلميال لعلى حد ةيف لعالمي اةما  مقاوم  اإلرهاا  

الغربي  تعاف لعافا جمالعيا  لعلى هذا الوتر  الذن جعل  لعاموباتت وةائل اإل

مال حورة العربي والمسلن حورة وحش همجي مخيف يتدد السام ال شرن. 

النتفاض  بريقتا والدلعن العالي لتا بل واةتشرس وفي هذه األثناء فقدت ا

شارول وحكومتا وخليفتا في قمع االنتفاض  اغتيااًل للقيادات وتجريفًا 

لألراضي وهدماً للمنازل والعتقاال لاالف مال الش اا والنساء واالطفال   وإقام  

السور العازل   بدلعوى مكافح  اإلرهاا والعالن يسكت لعلى ما تقترفا 

 مال جرائن   ووقفت موقفا مساندا للغاو االةرائيلى لل نال  .  اةرائيل

 -وخال حرا العرا   وغاو اةرائيل لل نال قامت الفيائيات العربي   

بدور هام في نقل ما يجرن   -قنوات الجايرة والعربي  وأبو ظ ي   وخصوحًا

  وما زالت هذه المحبات تلعب دورًا في تغبي  االنتفاض  وألعمال المقاوم

والوضع العراقي ومحاكم  حدام   وأح حت هذه المحبات ذات قدرة لعلى 

اةتقباا الجمتور العربي مال المحيب الى الخليل وفي المتجر وقدرة لعلى 

التأثير وتحريل الرأن العام العربي الذن كال يشكل دوما هاجسا يؤر  االدارة 

قداً لتذه المحبات االميركي  لموقفا منتا . مما جعل الواليات المتحدة توجا ن

وتتتمتا بالتحيا. وخصوحًا أنا ألول مرة تص م هناك وةائل اتصال لعربي  

ذات قدرة لفرض تقاريرها وحورها لعلى وكاالت األن اء وش كات التلفاة 

 العالمي .
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ال أحد يشل في قدرة الفيائيات لعلى الوحول إلى المشاهد لعالمي   فال ل  

تصال لعابرًا للحدود وبدول قدرة لعلى لع ر األقمار الصنالعي  جعل مال اال

 االلعتراض أو التشويش لعليا أو منع جمتور ما مال اةتق الا.

أننا أم  مستتدف  وتواجا تحديات ك يرة في احتال أراضيتا واةتتداف تراثتا 

وتشويا حورتتا  مال ق ل الغرا   ويص م ال حل لعال جمتور أجن ي يتفتن 

ح  ومصلح  لعربي  لعليا تتحمل قيايانا العادل  وحيارتنا  ضرورة مل

ي  لعاممسؤولياتتا الحكومات العربي  والجامع  العربي  ومؤةساتتا اإل

 المشترك . 

إذل هل مال ة يل ألل تلعب الفيائيات العربي  دورًا يتجاوز حدود الجمتور  

 العربي لدلعن الجتد الرةمي ؟

مرحب  شاهدنا تجرب  الجايرة  وةوف تنبلق تجرب  المستق ل وهو نشاط 

با لعل المحبات االخ اري  المنا فس  االخرى م ل العربي  واالخ اري   تسير 

بنف  االتجاه نحو ال حل لعال جتور أجن ي نسعى الةتقبابا ليتفتن قيايانا 

 . 

ونجاح الدور لم ل هذه الفيائيات  يحتاص إلى ر ي  اةتراتيجي  للمصلح  

ا الرةال  التي تسعى إلى العربي  التي تتجاوز الحساةيات القبري  تم لت

 توحيلتا  كي تنقل حورة لعربي  مشرق  .

وهذا يستدلعي معرف  ما هو التدف مال هذه العملي  االتصالي  ؟  ومال هو  

المشاهد األجن ي الذن نريد الوحول إليا ؟  ثن تحديد ما هو الموضول الذن 

 ؟ دلعائي فل إلعامنخاط ا با ؟ وكيف تكول رةائلنا مقنع  وليست مجرد 

 

 الفيائيات والتذو  الفني في مجال األغني : ةابعًا : 

ال تقوم بدور هام في زيادة ولعي الجمتور –في الماضي-اةتبالعت اإلذالع  

الفني  وخلق قالعدة جماهيري  واةع  مال المحيب إلى الخليل تستمع إلى أم 

كل وم ولع د الوهاا وفيروز ولع د الحلين حاف  وفريد األطرش وغيرهن. ومع 
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ادة شع ي  هؤالء وتكرار أغنياتتن أح حت األغني  العربي  أك ر الرةائل زي

العربي  شع ي  ووحواًل إلى الجماهير العربي   واةتبالعت األغني  ال تستن 

في حياغ  الوجدال العربي المشترك  وتؤثر في لغ  الخباا اليومي لإلنسال 

تستخدم في العربي وباتت مفردات األغنيات تتردد لعلى أفواه الناس و

 حدي تن اليومي. 

أما اليوم فال األغاني التي ترددها اإلذالعات والفيائيات العربي  ولع ر األفام 

السينمائي  وأشرط  الكاةيت حارت فارغ  مال الميمول تجد طريقتا مال 

خال الفيديو كليب  الذن بات يعتمد لعلى اإلثارة الجنسي  والرقص الخليع 

ميمونتا حتى األغني  ال اكي  هجر الح يب نجد المرافق لألغني  متما كال 

 أل األداء يرافقا الرقص واالبتتاص؟ 

ويستن هذا النول مال األغاني التي أح حت تعرف باةن األغاني الش ابي   

في إفساد الذو  مال خال كلماتتا التابب  وفقدانتا للشعري  التي كانت 

اتتا النالع  الفردي  والغر  تمتاز بتا األغني  العربي  حيل بات يغلب لعلى كلم

في أغاني الحب المتاوم. ولعندما تستن الفيائيات في ترويل هذا النمب 

السبحي فننتا تسقب في شرك إفساد الذو  الفني واالةتتاكي   إذ ال ت ذل 

جتدها بمحاول  االرتفال بالذو  العام  واالرتقاء بالذائق  الشع ي   التي يمكال 

 المختلف . لعام ر وةائل اإلتوجيتتا والتخبيب لتا لع

لماذا يتن كتاب  اةن األغني  والمغني والجتاز المنتل لتا باللغ  اإلنجلياي   

لماذا ال  -وهي لي  كما تعلمول كذلل-ولعلى فرض أل هذه األغاني لعالمي  

تستخدم الحرف العربي إلى جانب الحرف الاتيني في كتاب  أةماء ال رامل 

أهي لعقدة األجن ي في ظل اليعف العربي واالنتيار  والمعلومات لعال األغاني 

 القومي.

: الصورة الخادلع  والكلم  لعالالفيائيات واإل  ثامنًا:

 :المراوغ 
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  والذن أح م مال ال ل لعالتعتمد الفيائيات اآلل العتمادًا ك يرًا لعلى اإل

اليومي الذن يعرض في أحيال ك يرة برامجنا المفيل  أو ال رامل ذات 

لي  مجرد ترويل لسلع  أو خدم  ما  انا يحمل  لعالالك يرة. واإل الشع ي 

في طياتا ثقاف   إذ أنا يحمل معا ثقاف  م صّدر السلع  وثقاف  المعلال ثقاف  

كمادة ثقافي  تتجاوز رةالتتا  لعال. والقليل مال ينظر إلى اإللعالمصّنع اإل

 التسويقي .

يرة لانت اه وتعتمد لعلى ات لعلى الصورة الجميل  والم لعانوتعتمد اإل

اةتغال جسد المرأة  والموةيقى والرقص كي تكول  رةال  مغري  لشراء 

 السلع . 

غموضًا وتراوغ في معانيتا. ولنأخذ أم ل  مال بعض ما  لعالتحمل كلمات اإل

ال ذلل يرشدنا إلى طريق   إلعالنسمع أو نشاهد يوميًا ونحلل كلمات أن 

ولكنتا لغ   …أل تستميل مشاهديتا أو قارئيتا اةتخدام اللغ  التي تحاول 

إذا لن تكال حادق  فننتا لغ  تفتقد إلى قدرتنا لعلى الت  ت مال حح  

ات كيف تحمل لعانميمونتا  فماذا ي  ت لنا حح  ما تدلعيا؟ ويتيم مال اإل

لغ  مليئ  بالتمويا والخدال.. وهي بكل تأكيد تحقق أهدافتا. تتسلل إلى 

قراراتتن بناء لعليتا وتص م جاءًا مال حياتتن اليومي .  لعقول الناس ويتخذول

ات التلفايول التي تستخدم الكلم  والصورة والحرك  إلعانوبمراجع  

ات بصورها الخادلع  وكلماتتا لعانوالموةيقى نرى إلى أن حد يمكال لتذه اإل

المراوغ  والعتمادها لعلى إثارة الغرائا أحيانًا  ال تخلق لعند المشاهديال 

ليست ضروري  وتعّودهن لعلى اةتتاك ما ال حاج  لتن با. فتي بذلل حاجات 

 تخلق أنماطًا جديدة مال الحياة في المأكل والمل   والشراا والحاجات.

ذو بعد اقتصادن ال تخفى جوان ا مال حيل تنشيب الحرك   لعالفاإل

االقتصادي . لكال هذا الجانب يحمل معا بعدًا ذا أثر ةيء  مال حيل إشالع  

ب االةتتاكي في مجتمعات غير منتج   وتعويد الناس لعلى شراء ةلع النم
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كمالي   مما يشكل فيما بعد لعادات تتسلل إلى ثقاف  الناس وحياتتن 

 الفردي   ليص م التم رغر بداًل مال الفافل وال يتاا بداًل مال الشاورما.

 خاتم 

ماهيرن في لعل مال أبرز مظاهر العولم  ذلل الدور الذن يلع ا االتصال الج

المجتمعات المعاحرة  , وما ينتل لعنا مال تحديات وتأثيرات لعلى المجتمعات 

 والشعوا وال قافات القومي  وهوياتتا. 

وال شل أل م ل هذه التحديات ةتظل جاءًا مال هموم االتصال العربي 

 زخنالفيائيات العربي  واألجن ي  ووخصوحا مع ما ي يره هذاالتااحن  مال  

الفياء االتصالي الدولي  وما ي يره كل ذلل مال تسا الت حول  فيالمنافس  

 العربي .  مستق ل  التوي  ال قافي 

إذ أل التوي  ال يمكال أل تكول جامدة  وفيتا لعناحر متغيرة  وإل كانت لديتا 

مجمولع  مال ال وابت التي تسمتا بسمات ممياة   ومادامت التوي  تع يرًا لعال 

والمكال   وما دام الناس يتفالعلول في ظل  شخصي  الناس في حدود الامال

حرك  إنساني  ال يمكال لعالتا لعال الحيارات األخرى وخصوحا في لعالن 

 اتصالي مفتوح  ةما ه لكل ألوال ال قافات.

وي ير هذا الاخن مال المنافس  بيال الفيائيات العربي   واألجن ي  جمل  مال 

لظواهرها لما لتا مال القيايا التي تحتاص إلى دراة  ألعمق وتحليل أشمل 

انعكاةات لعلى التوي  ال قافي  والتوي  القومي     وةتدرس الورق  هذه  

مجمولع  مال الظواهر التي تستأهل الوقوف لعندها في مجال تأثيرات 

 الفيائيات لعلى التوي   وهي تتم ل في الجوانب التالي :

في ال قافات أوال : أوال : فرضي  االم ريالي  ال قافي  وتأثير الفيائيات 

 القومي : ق ائل في قري  لعالمي 

 الفيائيات وتأثيرها في ال قافات القومي : ق ائل في قري  لعالمي .
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 ثانيًا:تأثير الفيائيات في اللغ  العربي  والتوي  ال قافي .

ثال ًا:تأثير الفيائيات العربي  في ال قاف  الجماهيري  والشع ي  والتوي  

 ال قافي .     

 فيائيات والعادات والسلوك والقين البارئ . رابعًا:ال

خامسًا :تأثير الفيائيات لعلى تدفق المعلومات واألفكار وحدود الحري  

 والحوار.

 ةادةًا :الفيائيات العربي  وتحريل الرأن العام العربي.

 ةابعًا:الفيائيات والتذو  الفني في مجال في مجال الموةيقى واألغني .

 : الصورة الخادلع  والكلم  المراوغ .لعالثامنًا :الفيائيات واإل
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 الفصل الخام 

   العرا واآلخريالالترجم  بيال لع ر  لتواحل ا

 جسر ذو اتجاهيال

 مدخل

ال يشااال أحد في أهمي  الترجم  بالنسااا   ألن مجتمع مال المجتمعات  وقد     

نتيت الحيارة العربي  اإلةامي  بفعل الترجم  التي بدأت في العتد األمون    

وازدهرت لعلى يد الع اةييال منذ الخليف  المنصور  فشتدت تبوًرا ك يًرا  ثّن     

 في لعتد الخليف  المأمول.  بلغت أوَجتا

والترجم  وةيل  هام  لنقل المعرف  اإلنساني  ونشرها  وهي وةيل  رئيسّي        

للت ادل الفكرن والعلمي والمعرفي لعمومًا  و تقدم هذه الورق  ر ي  بانورامي      

للترجم  بالعت ارها أداة تواحاال ثقافي وفكرن ولعلمي ال غنًى لعنتا ألن شااعب 

مال ال قافات متما بلغ مستوى نيجتا  ولذا فنل هذه    مال الشعوا وألن ثقاف  

جسااارا ذا الورق  معني  بالتعرف لعلى الجوانب التواحااالي  للترجم  بالعت ارها 

تلل الجوانب المتمّ ل  في جمل  مال القيايا التي تتدف  إثارتتا إلى   اتجاهيال 

 إفساح المجال لحوار لعلمي ألعمق حولتا .

يرات ذات لعاق  م اشاارة بالترجم  تسااتن وفي هذا  الفصاال  ندرس  لعدة متغ

إةاتامًا فالعًا في التواحال بيال الشاعوا  ويمكال تقساين هذه المتغيرات إلى     

 ثاث  أقسام:

يتنااول العوامال الفاالعلا   في الترجما  التي تحقق دورًا في       القسااان األول 

التواحااال  والت ادل الفكرن م ل التدري  وال حل العلمي والعولم  ووةاااائل  

 واإلنترنت(. لعامال الجماهيري  )وةائل اإلاالتص

يرت ب بالدور الذن تحققا الترجم  في لعدة مجاالت محددة            القسااان ال اني   

 م ل معرف  اآلخر وحنالع  الصورة النمبي  وتعريب المصبلحات. 
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لل     يل           القسااان ال ا م  في المجتمع  مال ح م  للترج عا تأثيرات ال بال : يرت ب 

قافي           النتوض الفكرن والعلمي  والن لعل ال  فا ي  في المجتمع والت قاف خ   ال 

بيال الشااعوا. وةاايتن تقدين لعرض لتذه المتغيرات ورببتا بالدور المنشااود  

يحقق التفالعل اإليجابي بيال ال قافات المختلف    كجساار ذن اتجاهيال للترجم  

 وخصوحا التفالعل بيال ال قاف  العربي  وال قافات األجن ي .

 : مشكل  الدراة 

 اإلجاب  لعلى تسا الت أةاةي  وهي:نحاول هنا  

ما هي العوامل الفالعل  التي تلع تا الترجم  بالعت ارها وةااايل  للتواحااال              -1

 الفكرن والعلمي في الحياة العربي ؟

إلى أن مدى يمكال أل تلعب الترجم  دورًا في النتيااا  العلمي  في الوطال   -2

 العربي؟

ل االتصااال الجماهيري  في ما دور الترجم  في ظل العولم  وانتشااار وةااائ -3

 التأثير لعلى التوي ؟ 

 ما لعاق  الترجم  بالتدري  وال حل العلمي؟ -4

هل للترجم  دور في النتوض ال قافي في ظل العولم  وانتشاااار وةاااائل   -5

 االتصال الجماهيرن؟

هاال للترجماا  دور في معرفاا  اآلخر والصاااورة النمبياا  والتفااالعاال بيال   -6

 الشعوا؟

   وأهميتتا:أهداف الدراة 
يايا       ةتجاء العاق  بيال الترجم  ولعاقتتا بجمل  ق ة  إلى ا تتدف هذه الدرا

شغل بال الم قف العربي  وتم  حياتا اليومي  في مجاالت لعديدة       ةي  ت ةا أ

م ل فتمنا لذاتنا واآلخريال  وتفالعلنا مع الشاااعوا األخرى  ودور الترجم  في          

التبور في العلوم وتدريساااتا.    النتوض الفكرن والتجديد ال قافي والفكرن و   

ومال َثن  فتذه الورق  معني  بتقدين ر ي  ألهمي  الترجم  في حياتنا العربي             

مما يعني أل النتوض العربي يسااتلام لعناي  خاحاا  بالترجم  وإيائتا أولوي   
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في جميع المناحي العلمي  والفكري  واألدبي  والفني . وتعتمد هذه الدراةاااا           

اةتقرائي مال منظور تاريخي لعملي  الترجم  في السيا    لعلى أةلوا تحليلي  

العربي  وهذا يستلام مراجع   تاريخي  مختصرة لتأثيرات الترجم  لعلى الحياة 

 العلمي  والفكري  واألدبي  والفنّي  في المجتمع العربي.

 وتنقسن هذه الدراة  إلى مدخل وثاث  أقسام وخاتم  :

مل ال    القسااان األول - ناول العوا م  التي تحقق دورًا في      يت ل   في الترج فالع

التواحااال  والت ادل الفكرن م ل التدري  وال حل العلمي والعولم  ووةاااائل  

 .واإلنترنت ( لعاماالتصال الجماهيري  )وةائل اإل

يرت ب بالدور الذن تحققا الترجم  في مجاالت محددة  م ل         القسااان ال اني  -

 تعريب المصبلحات.معرف  اآلخر  وحنالع  الصورة النمبي   و

: يرت ب بالتأثيرات العام  للترجم  لعلى المجتمع  مال حيل        القسااان ال الل    -

قافي            لعل ال  فا ي  في المجتمع والت قاف النتوض الفكرن والعلمي  والنخ   ال 

 . بيال الشعوا

 

 :المدخل: الترجم  جسر ذو اتجاهيال بيال الشعوا  -1

 

فاهن و       ف  اآلخر والت م  إلى معر نا الترج ف  بيال الشاااعوا     تقود ت ادل المعر

ّناء وإيجابي                وال قافات المختلف . ومعرف  اآلخر هي نقب  ال دء في تفالعل ب

بيال الشاااعوا وفكرها ومنجااتتا الحيااااري    وهذه المعرف  ت دأ مال معرف   

لغ  اآلخريال معرفً  لعالم . إّل الحياااارات اإلنسااااني  تقوم لعلى التفالعل الذن 

أخرى  ولعل نظرة خاطف  إلى دور الترجم  في معا تغذن حيااارة ما حيااارة  

ةي  وانتتاًء       صور اإلةامي  بدءًا مال الخاف  األموي  ومرورًا بالخاف  الع ا الع

نا بجاء كيف أل           حادن والعشاااريال  ت يال ل ي  في القرل ال عات العرب بالمجتم

في العصر الع اةي قادت إلى تلل    –لعلى ة يل الم ال   –الترجمات التي تمت 

يااااارة العربي  اإلةاااامي  الرفيع   التي كانت نتيج  تفالعل إيجابي بيال            الح

حيارات مختلف  كاإلغريقي  والروماني  والفارةي  والتندي   وكال مال نتائجتا 
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ذلل التقدم الذن شااتده العالن ب اوغ فجر جديد للحيااارة اإلنساااني  متم ًا   

قدم في مجاالت البب بالحياااارة العربي  اإلةاااامي  التي كال مال نتائجتا الت

   ومنذ مبلع  القرل التاةع لعشر شتد تواحل       139والتندة  والعمارة والفلل  

ي                   ف  الفرنسااا قا خاحاااّاً  مع ال  تا  و ي  وحيااااارت ف  الغرب قا العرا مع ال 

واإلنجلياياا   تفااالعًا في العااديااد مال المجاااالت العلمياا  واألدبياا  والفكرياا   

الوطال العربي نتياااا  أدبي    والفني .  وهل كال مال الممكال أل نشاااتد في      

بدأوا               لذيال  ئل ا ئد ألولئل المترجميال األوا لدور الرا وفني  ولعلمي   لوال ذلل ا

دورهن الريادن مال منتصف القرل التاةع لعشر ومرورًا بمبلع القرل العشريال  

لنتعرف لعلى فنول الرواي  والقصااا  القصااايرة والمسااارح والساااينما  والفنول  

 التشكيلي  المختلف .

القسااان األول: يتناول العوامل الفالعل   في الترجم  التي تحقق دورًا في         -2

ئل           م  ووةااااا تدري  وال حل العلمي والعول كال التواحاااال والت ادل الفكرن 

 واإلنترنت. لعاماإل

 

 الترجم  والتدري  وال حل العلمي والنتي  العلمي : 2-1

شرول هو لعصر الذرة والكم يوتر واالخترا    لعات المذهل   فنل إذا كال القرل الع

القرل الحادن والعشاااريال هو لعصااار المعرف  المتاح . حيل وفرت شااا ك             

لعالن مال المعارف والعلوم وال قافات والفنول              لدخول إلى  اإلنترنت إمكاني  ا

زيادًة لعلى الترفيا وإمكانيات التواحاااال. ولألةاااف فنّل الوطال العربي  لعلى        

موارده  يقع في ذيل شاااعوا الرغن مال حجن ةااا ّكانا واتساااال رقعتا وتنول  

ف  والعلوم          تاص المعر يل إن عالن مال ح تب      ال ي  مال الك لدول العرب إذ تنتل ا

قاالت  يا   والم عالن؛      في العلوم والتكنولوج ناطق أخرى ك يرة مال ال قل مال م أ

كتاا(  6000دول  لعربي  ) 20فوفًقا لمؤةس  محمد بال راشد آل مكتوم  تنتل 

 140كتاا( في أمريكا الشمالي 102 000في السن   مقارنً  با)

ووفًقا لمؤشاار )طومسااول رويترز( بلغ العدد اإلجمالي لمقاالت ال حوث العلمي  

  2008بحً ا( في لعام     13574المنشاااورة مال ِقَ ل باح يال مال الدول العربي  )     
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بحً ا(. وبالنسااا       7446إذ بلغت )  2000بايادة ملحوظ  لعّما تن نشاااره لعام        

إنتاص ساا   المواد لكل مليول نساام    فنل متوةااب   لتذا المؤشاار  مال حيل ن

ي  مال ال حوث هو فقب     لدول العرب ن             41ا قار م   م كل مليول نسااا بح ا ل

 141بح ا لكل مليول نسم .. 147العالمي ال الغ بالمتوةب 

وإذا كال هذا هو حال الواقع العلمي وال حل العلمي  فنننا ندرك أل جاءًا منا          

التعليمي ومناهجا في الوطال العربي  فمال ناحي       ترجع أةااا ابا إلى النظام    

بداًل مال تعلين           تدري  لعلى التلقيال وحشاااو المعلومات   يب ال مد أةااااال تعت

البالب كيفي  التفكير والحصاااول لعلى المعلوم   والقدرة لعلى توظيفتا وهي 

 العناحر األةاةي  لتكويال ال اح يال. 

الجامعات العربي  اتجا      ومال ناحي  أخرى نجد أل التدري  للعلوم في معظن      

شتد       سي   واأللماني (  وقد  ستا باللغات األجن ي  )اإلنجلياي   والفرن نحو تدري

العقد األخير مال القرل العشااريال توةااعًا ك يرًا في إنشاااء الجامعات  حيل زاد   

ويكفي أل نعبي بعض لعدد الجامعات في الوطال العربي أضااعافًا ميااالعف   ] 

رأ لعلى  الجامعات العربي  منذ  نتاي  العقد ال امال          األم ل  لعلى النمو  الذن ط  

   فعلى ة يل الم ال:2012مال القرل العشريال وما آلت إليا الحال اليوم لعام 

( جامع  وكلي  جامعي  31كال في األردل أربع جامعات  وأحااا م فيتا اآلل ) (1

 تمنم ال كالوريوس.

ي  تمنم ال               (2 جامع يات  عات أو كل جام مارات ثاث  كالوريوس   كال في اإل

 ( جامع  وكلي  جامعي .86)نحو وأح م فيتا اآلل 

 ( جامع .17وكال في ةوريا أربع جامعات حكومي   واآلل أح م فيتا ) (3

كال فيتا لعدد ال يايد لعال أحااااابع اليديال  فأحااا م فيتا )            (4 ( 47والجاائر 

 جامع .

 142 ( جامع .48وكال في السعودي  خم  جامعات  واآلل أح م فيتا ) (5

رقام هي مؤشرات كمي   تشير إلى العدد المتاايد مال البل   العرا إل هذه األ

لعلى مقالعد الدراةااا  في الكليات المختلف   ولعلى العدد المتاايد مال ألعيااااء  

ةيحتاجول إلى معلومات   هيئ  التدري  وال اح يال  الذيال مال المفترض أنتن 
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لعالمياً       ف  مما ي     متجددة تساااااير التبور العلمي المتاح  غات مختل ساااتلام بل

 ترجمتتا إلى اللغ  العربي   واإلفادة منتا في تدريستن وبحوثتن العلمي .

ولعلى الرغن مال تحفظااتناا لعلى النولعيا  لمخرجاات هاذه الجاامعاات  فتاذا         

التوةاااع في التعلين الجامعي إيجابّي في جانب منا  إذ يظل األمل أل تقود          

مال الماح  أل العديد    الايادة الكمي  في النتاي  إلى تغير في النولعي   ولكال     

ي                 مان ي  واألميركي  واألل ي  والفرنسااا ي  ال ريبان جامعات األجن  مال فرول ال

بدأت تفتم لتا فرولعًا في العديد مال الدول العربي   وهذا وإل   143واألةاااترالي 

ل ي  مال بينتا أل التدري  باللغات كال يحمل بعدًا إيجابيًا إال أل لا جوانب ةااا

والعديد مال هذه الجامعات قام        144األجن ي  يجيء لعلى حسااااا اللغ  القومي      

لعلى أةااا  تجاري  وال يعنيتا المساااتوى األكاديمي بقدر ما يعنيتا الربم             

 باإلضاف  إلى أهداف أجنداتتا السياةي  وال قافي  التي تسعى إلى تحقيقتا.

جامعات العربي  وخصوحًا في دول الخليل العربي إلى   وقد ةعت العديد مال ال 

اةاات دال مناهجتا  اللغ  اإلنجلياي  باللغ  العربي   وهذا األمر يجد حااداه في 

المناهل والكتب المقررة والمراجع الدراةاااي   إننا ندرك أهمي  التعلين باللغ           

 األم وضرورتا مما ينعك  إيجابيًا لعلى قدرات التفكير واإلبدال.

في دراةاااتتا لعال التعلين العالي في     Lynne Walters(  2012ليال والترز ) رىوت

ي                 لدون با ما الشاااعور  جامعي يقتحمت ع  والتعلين ال جام دول الخليل أّل: "ال

دول مجل  التعاول الخليجي التي تسااتورد  في هوة شاااةااع ال قافي   وتولد 

لمتحدة. ويولي جيش  لعادة نماذص التعلين العالي مال إنجلترا والتند والواليات ا     

"المظلييال" الغرباء اهتماما قليا للعوامل ال قافي  المتأحااال  في الشاااعوا            

للحصااول لعلى مرت ات العربي  والمساالم . هؤالء االةااتشاااريول  الذيال يأتول 

  يأتول ويذه ول بانتظام. هذا      مال ةااات  أرقام معفاة مال اليااارائب الك يرة      

تركيا دائن لعلى التغير التعليمي. كل  المد والجار ما ياال لعاما رئيسااايا في      

االةااتشااارييال ت رز ر يتتا الخاحاا  للّرفاه التعليمي.  الخ راء دفع  جديدة مال 

تغير مؤةاااساااات التعلين العالي بانتظام ر يتتا ورةاااالتتا و أهدافتا. وي دو   
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التعلين في ك ير مال األحيااال أك ر العتمااادا لعلى التاادريااب مال العتماااده لعلى 

  145ت الكامن  في التفكير النقدن".قدرات حل المشكا

ي             غ  اإلنجليا بالل تدري  العلوم  يدافع بعض المتغربيال لعال ضااارورة  قد  و

مسااتنديال إلى لعالميتتا وإلى أنتا باتت لغ  العلن والنشاار العلمي. ولكال يجب  

 أال يغيب لعال بالنا أمرال: 

عالن العتمد         أواًل ت لغتتا  : أل العديد مال اللغات ذات االنتشااااار المحدود في ال

تا  ويكفي أل نشاااير إلى الكيال                تا وجامعات مدارةااا غ  العلن في  القومي  ل

الصاااتيوني الذن أحيا اللغ  الع ري  لتكول هي لغ  الحياة ولغ  العلن  وكذلل   

كوريا فعلت  ويمكننا العودة إلى إنجازاتتما في مجال ال حل والتقدم العلمي          

الدول العربي  في مؤشااار    حينما ننظر إلى ترتيب    .146وتساااجيل االخترالعات   

  فنننا نتأةف Bloomberg's Global Innovation Index لابتكار   بلوم رغ  العالمي

لوضااعنا العربي  ألل هذا األمر يرت ب بالحال  العلمي  وال ح ي  المؤةااف  في  

جد أن       كار  ال ن لدول تبورًا في االبت الوطال العربي  وفي آخر دراةاااا  ألك ر ا

لخمسااايال دول  األك ر تقدمًا ةاااوى تون  وترتي تا هو  دول  لعربي  ضااامال ا  

األربعول بيال هذه الخمساايال دول   بينما نجد دواًل أخرى حااغيرة جدًا  ترتي تا 

أفيل مال الدول العربي  م ل مالبا التي ترتي تا )التاةع وال اثول( وإةرائيل 

ندا نل)ال اني وال اثول( ولوكسم ورغ )السادس لعشر( وةنغافورة )السابع( وف      

 147 ترتي تا )الرابع(.

وال شاااال في أننا  نحتاص إلى تعايا دور اللغ  األم مال خال االهتمام بترجم       

العلوم األةاااةااي  والتب يقي  لتكول اللغ  العربي  هي لغ  التعلين في جميع  

 المراحل الدراةي .

 ويقول  الدكتور جميل حمداون: "إل اللغ  العربي  حالح  ألل تكول ولعاء حاما

للعلوم والتكنولوجيا  والدليل لعلى ذلل أنتا بفخام  ألفاظتا ونصااااالع  بيانتا              

وجاال  كلماتتا وحاارام  تركي تا كانت لغ  العلن والفنول واآلداا في العصاار 

الع اةاااي  ي قِ ل لعليتا األجانب  لتعلمتا ومدارةاااتتا وال حل مال خالتا  كما               

اس كفارس واألندل  ودول كانت اللغَ  المفيااالَ  لك ير مال الشاااعوا واألجن 
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الغرا اإلةامي. ولقد انتقلت ك ير مال المؤلفات والمصنفات إلى أوروبا باللغ    

العربي   وتن نقل محتوياتتا وتم ل ميااااامينتا لعال طريق الترجم  كما فعل          

ك ير مال العلماء والمسااتشاارقيال الغربييال مع ابال رشااد وابال ةااينا والاهراوى 

 148".والخوارزمي وابال النفي 

سوري  حيل لعرفت جامع  دمشق    ثانيًا : تجرب  تعريب التعلين في الجامعات ال

منذ تأةيستا تدري  جميع المواد العلمي  باللغ  العربي  بما في ذلل تدري  

البب. وهذه التجرب  تكاد تصاااال إلى قرل مال الامال  وتشاااير النتائل  لعلى        

تالي إلى أّل التعلين امتداد تلل السنوات  إلى نجاحتا. كما يشير د. حااااد  ال

لعندما  1914  باللغ  التركي   حتى لعام 1903الب ي الذن بدأ في ةااوريا لعام 

أغلقت مدرةاااا  البب بدمشاااق بسااا ب الحرا العالمي  األولى. ولعندما لعاد              

مستخدما اللغ  العربي  وتبور مستوى التعلين لدرج    1919التعلين فيتا لعام 

ي     اتتن الب ي  درج  تفو  مساااتوى    وحاااال إنجاز األط اء المتخرجيال مال كل

ي               لدال العرب ي  في بعض ال  غ  اإلنكليا بالل تا  لذيال تعلموا طّ  الخريجيال ا

 149 األخرى.

ومال َثّن فنّل النمو التائل في التعلين العالي وما يرافقا مال نمو ألعيااااء هيئ  

التدري  وال اح يال يساااتلام جتودا حقيقي  لنقل المعارف والعلوم المختلف          

ي  وترجمتتا إلى العربي  ونشاارها  مما يوفر فرحاا  لتدريسااتا باللغ    المتنام

العربي   وكما نعرف فنّل هذا يحتاص إلى قرار ةاااياةاااي أك ر مال مجرد وجود         

رغ   أو قوانيال غير مب ق . خاحاااّاً  أّل القوانيال المنظم  لجامعاتنا العربي            

القرارات العديدة تنّص لعلى أل العربي  هي لغ  التعلين فيتا  ولعلى الرغن مال 

لوزراء التعلين العااالي والتربياا  العرا وقرارات الجااامعاا  العربياا  بيااارورة  

وكل ما هو مبلوا لي  التعريب اإللاامي في جميع مراحل التعلين الجامعي.  

إحااادار قرارات لعربي  ةاااياةاااي  جديدة بخصاااوص العربي  لتكول هي لغ    

نفيذ ما ةااا ق إقراره لعلى    التعلين  ولكال ما هو مبلوا هو قرارات لعملي  لت  

 مستوى قبرن وقومي. 
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 الترجم  في ظل العولم  والتأثير في التوي   2-2

 

منذ العقد األخير في القرل العشااريال  وبعد انتيار االتحاد السااوفييتي وتفكل 

المعسااكر االشااتراكي  أخذ مفتوم العولم  يأخذ ب عده الواقعي وذلل بساايبرة 

ساح   ةي  الدولي  بالعت ارها القبب األوحد في     الواليات المتحدة لعلى ال سيا ال

مام                 ي  أ لدول حدود ا حدة لفتم مصاااااريع ال عت الواليات المت قد ةااا عالن  و ال

أنشاابتتا وشااركاتتا العابرة للقارات  وهكذا أخذت الشااركات العالمي  العابرة   

للحدود القومي  والدولي  تنتشااار لتؤكد لعولم  االقتصاااااد  حيل ال يااااائع            

مات ولعول    خد ي              وال يد حدود التقل تا ال عد تعترضااا م  االتصااااال  وحيل لن ت

 والحواجا السياةي  القديم  . 

 David Croteau & William Hoynes(2003)وليام هوين    و ويرى ديفيد كروتو  

  لتا:أنا يمكننا أل نفتن العولم  مال خال إدراك مكونيال أةاةيال 

حيل يمكال نقل االتصال    يرت ب بتغير دور المساف  الجغرافي  والمادي : األول

الفورن والتفالعل لع ر وةااائل االتصااال اإللكتروني  مخترقًا المسااافات  وبتذا   

فنل أنظم                  ل  ذلل  نا. ومال أم  حدود كوك  هذه الظاهرة إلى  م   تنقل العول

االتصاااال تساااتل التدفق الفورن لرأس المال وانتشاااار التصاااامين واإلنتاص و  

 خدمات التسويق.

حيل تقوم الوةاااائل اإللكتروني   عولم  ميااامول االتصاااال يرت ب ب: ال اني 

بنتاح  المجال لألفكار والصاااور والصاااوت لل قافات المختلف  لتكول متوافرة           

تقودنا العولم  إلى وبذلل  لشااا كات واةاااع  مال ال شااار بعيدًا لعال مصااادرها

ي                      عد مال المحل حدود أب ل  إلى  نا المت اد ماديت نا والعت فالعل تداد ت ق  ام حقي

 ومال ثن فنل مي  والحدود القومي  لتشمل الوحول إلى كوك نا األرضي.واإلقلي

العولم  تختر  جدرال العال  وال تتركنا بعيدًا لعال مجاالت تأثير أولئل الذيال            

ال ينتمول إلى مجتمعاتنا المحلي  بصاال . إذ أحاا حت العولم  تعني أننا لساانا   

ش توننا فحسب  ف      ساف  لن تعد  محصوريال في التعامل مع أولئل الذيال ي الم
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حاجاًا يحول دول م ل هذا التفالعل  وبذلل فنل العولم  لعال طريق االتصاااال           

 150.اإللكتروني اختالت المساف  والامال في التواحل بيال ال شر

إل هذه الماحظ  هام  جدا بالنسااا   لنا ونحال ننظر إلى الترجم  بالعت ارها               

وث العلمي  أو اختيار   وةااايل  لنقل المعلومات  ةاااواء تعلق األمر بنلعداد ال ح       

مادة للترجم . فالعولم  ليست فقب حول االبتكارات التكنولوجي  المستخدم    

 لاتصال لع ر مسافات طويل .

وباإلضاااف  إلى ذلل  وربما أك ر أهمي   فننتا تشااير أييااا إلى ت ادل ال قافات 

لى   تشير خاح    إ   لعامواالختاط بيال مختلف أنحاء العالن. لعولم  وةائل اإل 

محتوى ومنتجات ال قافي  المتاح  لعالميا. دلعونا نسااتخدم الموةاايقى كم ال؛  

لعلى الصاااعيد  لعامفالموةااايقى هي واحدة مال أةاااتل منتجات وةاااائل اإل  

ةائل اإل  المب ولع  إلى حد ما  لعامالعالمي لل يع ألل لغتتا لعالمي . قد تكول و

ى منتجي وةااائل دولي   ولكال حواجا اللغ  واألمي  تحد مال وحااولتا. يجب لعل

المب ولع  ترجمتتا لع ور الحدود ال قافي   يجب أل يكول متاحا وجود           لعاماإل

ةائل اإل    ةتق ال المنتل. و المرئي   م ل التلفايول  لعامجمتور ك ير متعلن ال

أك ر  قابلي   للوحاااول لجمتور لي  مال اليااارورن أل يكول  والساااينما  هي 

لعادة  لعلى الرغن مال أل الحوا    ما.  ئل اإل  متعل جب أل     لعامرات لوةااااا هذه  ي

 151تترجن  أو أل يتن دبلجتتا  باللغ  المحلي ..

ومال ثن تصاا م الترجم  هي الوةاايل  القادرة لعلى كساار حواجا اللغ  واألمي   

 األجن ي  إلى الجمتور العربي. لعاملتوحيل مياميال وةائل اإل

افات ةائر شعوا إّل العولم  ال قافي  ال قاف  األمريكي  هي مجال قلق لدى ثق

تأثير العولم  ال قافي  في ال قاف  العربي  القومي                 قائن مال  العالن. والقلق 

والخشاااي  مال ذوبانتا في مظاهر ال قاف  العالمي  التي تؤثر في حياة الفرد             

العادن وتؤثر في ثقاف  المجتمع مال حيل االتجاهات والمعارف ونمب الحياة           

اللغ  القومي   وخاحااّاً  مع لعولم  وةاااائل  االجتمالعي  ناهيل لعال التأثير في 

الجماهيري  الذن نتل لعنا تدفق االتصااااال لع ر الفيااااائيات الدولي            لعاماإل

 واإلنترنت. 
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(: " 2009وهذه ظاهرة ال تخص العرا وحدهن  فكما يشير أحمد لع د السام )

ت ار في م احل العولم  ال قافي  واللغوي  في أوروبا مسااااائل المحافظ  لعلى             

نقات اإلقليمياا  والمحلياا  )أن القولماا   والحوللاا (  ولاوم الحفاااظ لعلى  الت

التوي  ال قافي   والعقدي   مع الميااي قدمًا في تيسااير العولم  االقتصااادي    

نامي   أو            واالتصااااالي  لجميع المجتمعات الغني   أو الفقيرة  والمتقدم   أو ال

والعقياادة الجمااالعياا   المتخلفاا . ولعاال المنبلق أل اللغاا  تم ياال لل قااافاا   

لمساااتعملي اللغ   وبتا تتجلى لعقليتتن  وأل الفرد الذن يكتساااب إنما يتعلن  

شأ فيتا  ومعتا        ةيل  للتع ير لعنتا أفيل مال لغتتا التي ن ثقاف  بعينتا  وال و

وأحاا حت جاءًا مال كيانا  وشااخصاايتا  وأل ما يصاايب اللغ  مال نكساا  تعد     

بور اللغ  العت ار لكيانا  ومعاضااادة نكسااا  لكيال اإلنساااال  وكرامتا  وفي ت 

 152".لكرامتا

 

واإلنترنت والتفالعل ال قافي بيال   لعاماالتصاااال الجماهيرن: وةاااائل اإل   2-3

 الشعوا

أحاا م االتصااال اإللكتروني  ةاام  مال ةاامات العولم  ألنا  ةااّتل األشااكال     

ستحيل        ةتكول م صنيع العالمي  والتي  األخرى مال العولم  م ل التمويل والت

وضاااغبت االتصااااالت العالمي  المكال       ... .شااا كات االتصااااالت الدولي      دول 

والامال لعلى حد ةااواء. حيل يمكننا أل نلتقب التاتف أو نكتب رةااال  بال ريد  

يت التكنولوجيا أهمي            ةع . وقد خف شا سافات  حل لع ر م اإللكتروني والتوا

لع ر المساااف  بيال المرةاال والمتلقي للرةااال .. وقياات االتصاااالت الرقمي     

     153اإلنترنت إلى حد ك ير لعلى األهمي  العملي  للمساف  بيننا.

 ًاإلعامي  التي كانت لعامي فنننا نلح  أل المؤةسات اإللعامأما في المجال اإل

  يلعاممرت بًا باألم  أو الدول  لن تعد كذلل. فلقد تسارل نمو المؤةسات اإل    

وقد كال مال  ومي  والدولي .التي تنبلق في آفا  أنشاابتتا لتتجاوز الحدود الق

ةائل        ةواء كال ذلل مرت بًا بو صال المعولن  ةع في االت نتائل م ل هذا التو
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الجماهيري  كالصاااحاف  أو الفيااااائيات  أو ما كال مرت بًا بوةااااائل             لعاماإل

الرقمي  م ل اإلنترنت أل هذه الوةاااائل قدمت لماييال ال شااار لعلى    لعاماإل

فاتتن وأماكال تواجدهن فرحاااا  للتفالعل لن        اختاف ألعراقتن ولغاتتن وثقا  

ي                ما ونولع مدى توافر االتصااااال وحج يل  ما هي اآلل مال ح ح  ك تا تكال م

المعلومات المتوافرة وةاااتول  الوحاااول إليتا والتفالعل معتا حي ما تواجدوا            

وقد وفّر االتصاااال المعولن للناس فرحاااًا واةاااع  الةاااتق ال المعلومات لع ر  

نا          اإلنترنت. مما يؤثر في تك    نا ولعاقت نا  ومعارف ماط تفكير نا  وأن ويال هويت

 باآلخريال وطريق  تواحلنا معتن .

لت               ي  التي جع يا الرقم يا التكنولوج لعالن ةااايبرت لعل ونعيش اليوم في 

المعلومات وال يانات أك ر تداواًل وأك ر توفرا  ومنافذها أك ر اتساااالعًا وانفتاحًا            

 حًا جديدة للتعلين العالي.أمام ال شر لعلى مستوى لعالمي  ووفرت فر

ويحق لنا أل نتساااااءل لعال مدى اةاااتخدام اللغ  العربي  في اإلنترنت وحجن         

المواد المتوفرة باللغ  العربي  لعلى شااا ك  اإلنترنت ومحركات ال حل باللغ             

ةيا  التوجا لدى ك ير مال الدول   العربي  والمواقع اإللكتروني ؛ ألل اللغ   في 

تعمين اللغ  اإلنجلياي  في المدارس والجامعات لعلى       العربي  وهي تتجا نحو   

حساااا اللغ  العربي   تصاا م في موقف يسااتدلعي الدفال لعنتا والحفاظ لعليتا 

 باةتخدامتا في مجاالت الحياة كاف .

جل            نا القومي  ونعمل مال أ بأهمي  االهتمام بلغت نشاااعر في الوطال العربي 

ر ربي  لعلى مستوى قومي بتياف  تفعيلتا لصنع المكت   الرقمي  التعليمي   الع 

 الجتود والعمل العربي المشترك.

ل                 ي  المتصااا نات العرب يا يد مال ال  عد نا إلى أل هناك ال ويمكال اإلشااااارة ه

المفتوح   وياح  المرء أل هناك العديد مال المواقع والموةاااولعات المعرفي  

ي  التي هي متاح  اليوم  وكذلل أحاا م متاحا لعشاارات اآلالف مال الكتب العرب 

ستخدم أل ينالتا مال مواقع مختلف .وإنا     ستبيع الم وال يانات بالعربي  التي ي
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لديني والتراثي               بابع ا تا ال لب لعلي نات يغ يا تب وال  هذه الك مال الماح  أل 

 واألدبي أما الكتب ذات المحتوى العلمي فتي قليل  للغاي .

 لى كتبويكفي أل نشير إلى وجود بعض المواقع التي توفر فرحًا للحصول لع    

كامل  مجانًا م ل موقع ةااالسااال  لعالن المعرف  الكويتي   فمئات الكتب مال                

منشاااوراتتا متاح  بالمجال  وم لتا مكت   اإلةاااكندري   ومنشاااورات اتحاد               

الكتاا العرا بسااوريا  وهي في أغل تا كتب أدبي   باإلضاااف  إلى كتب فكري  

 وأخرى مترجم .

ك          يدة ترت ب بشااا  لعد جد اآلل مواقع  مات       WIKIويو خد لعدة  قدم    وهي ت

لمصاااادر مفتوح   ناهيل لعال ويكي يديا العربي   وهي مقارن  بما هو موجود 

باإلنجلياي  فنل بياناتتا تعد ضاائيل  جدًا   ولكال مياتتا أنتا ت حيل  ال احل إلى  

 مصادر باإلنجلياي  ووحات تقود إلى معلومات يحتاجتا.

الفكري  واألدبي  والفني  المتاح  في ولعلى الرغن مال ضااخام  المواد العلمي  و

المواقع اإللكتروني  لعلى اإلنترنت مال مصاادر مفتوح  وغير مفتوح   إال أل ما  

ضئيا جدا مقارن  باللغات األخرى. و    امفي لعيتواجد منتا باللغ  العربي  يعت ر 

ي  )         2012 بالعرب حدثيال  لعدد المت لعدد    347,002,991بلغ  خدمي  و  مسااات

ابَع  بيال اللغات العشر  س ترتيب اللغ  العربي  الوبلغ (  65,365,400اإلنترنت )

ستوى العالن    ةتخداما في اإلنترنت لعلى م س قتا لغات أخرى      األك ر ا بينما ي

لعدد المتحدثيال بتا أقل مال العربي  بك ير م ل اللغ  الياباني  التي ي لغ لعدد              

تا )    حدثيال ب تا )الرابع(   126,475,664المت لعدد       وا  ( وترتي  ي   غال غ  ال رت لل

تا )    تا )الخام (     253,947,594المتحدثيال ب لعدد         ( وترتي  ي   مان غ  األل والل

 . 2012وترتي تا )السادس( في لعام   ( 94,842,656المتحدثيال بتا )

اللغ  العربي  بيال تقدم  بشكل ملحوظ موقع اةتخدام  2014في لعام و

ب بلغ ترتي. إذ مستوى العالن اللغات العشر األك ر اةتخداما في اإلنترنت لعلى

 375,241,253    بلغ لعدد المتحدثيال بالعربي   و لعالميا  الرابع اةتخدامتا  
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قد نس   النفاذ كانت و   115,595,493اإلنترنت  مستخدميولعدد شخصا     

ولعلى الرغن مال  هذا  التقدم في اةتحدامتا إال أل  154في المئ   % 41.5بلغت

 يتناةب مع مستوى هذا الترتيب .حجن المحتوى العربي ال

وتوفر خدمات الترجم  العربي  اآللي  لعلى اإلنترنت  آلي  جديدة مال خال أك ر          

م  بنل                خد جل و م  جو خد م  م ل  خد تال        Bing Translatorمال  خدم ما  وه

مجااانيتااال وغيرهمااا  ويمكال اإلفااادة منتمااا باادرجااات محاادودة نظرا ألنتمااا 

مات وال      تعتمدال لعلى ترجم  النص بما يحملا مال       تعتمدال لعلى ترجم  كل

 دالالت وةياقات ال تحققتا الترجم  اآللي .

الدور الذن تحققا الترجم  في معرف  اآلخر وحااانالع  الصاااورة النمبي              -3

 وتعريب المصبلحات.

 الترجم  ومعرف  اآلخر: 3-1

 ال يمكننا أل نتجاهل الدور الذن تقوم با الترجم  في معرف  اآلخر  ذلل ألّ            

الترجمات التي تقدم لنا تاريخ الشااعوا وحياااراتتن وآدابتن وفنونتن تقدم  

ثروة ال تقدر في فتمنا ل قافات الشاااعوا وحياااارتتن ولعاداتتن وتقاليدهن   

ومال خالتا يمكننا فتن أوجا الخاف واالتفا  بيال حيارتنا وحيارتتن. فمال   

ل يتن ترجم  ما   مال  القراء العادييال يساااتبيع معرف  حيااااارة )المايا( دول أ     

ةيا دول أل نقرأ         شر  آ صيال وجنوا  يارة ال كتب لعنتا؟ وكيف لنا أل نفتن ح

تا             ي  التي تقوم لعلي تاريختن واألةااا  الفكر قافتتن و نا لعال ث ما يترجن ل

لعل مع                 فا جاال للت تا توفر م قاف ف  اآلخر وفتن ث ياتتن؟ ألّل معر ف  ح فلسااا

مناخا للتسامم والتعاول   الشعوا األخرى  وحنع حور ايجابي  لعنتا  مما يخلق   

 155بشكل أفيل بيال الشعوا في ظل أحوات تنادن بصدام الحيارات.

مل معتن              عا نا  لنعرف كيف نت لذيال يحتلول وطن نا ا لعدائ نا لفتن  أ ما أحوج و

ونتعرف لعلى ر يتتن لنا! وهناك العديد مال الكتب التي لعالجت حااورة العربي 

ونشاااير هنا إلى بعض   ئيلي  في الكتب والمناهل الدراةاااي  المناهل اإلةااارا
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ةرائيلي   وبّينوا مال خالتا كيف ينظرول في     ةوا المناهل اإل الكتاا الذيال در

باء. ومال         بأنتن غر حاا الحق  ناهجتن إلى العرا  وكيف ينظرول إلى أحااا م

بار     يل    Hani Morganوهاني  مورغال     Tal-Daniel Bar تال  -هؤالء الكتاا دان

وجان ادلر    Yona Teichman ويونا تيشااامال     Yohanan Manor ويوهنال مانور  

Jay Adler   ا َماالي يو ِر Rela Mazali  وهاجيل غور ِزف Haggith Gor Ziv ي وايل

. ولعل أك ر ما ي ير االنت اه ظاهرة الخوف مال اإلةاااام       Elie Podeh    156بوِده  

في الغرا التي ترّكا لعلى إةااااءة فتن الغرا  (Islamophobiaاإلةااااموفوبيا  )

وقد تنامت  لإلةااام والمساالميال والشاال فيتن  واتخاذ مواقف ةاال ي  منتن   

وأخذت طابًعا لعنصرًيا ضد   ة تم ر في نيويورك    11هذه الظاهرة بعد أحداث 

 كل مال ةحنتا لعربي  حسب مصبلم الغرا  "ةحن  شر  أوةبي " 

 1997فااي وثاايااقاا   The Runnymede Trust حااددت روناايااماايااد  تاارةااااات   

عا "       نا جمي حدن ل يا: ت يا          "اإلةااااموفوب نات لتعريف اإلةااااموفوب ي  مكو مان ث

Islamophobia    ا في ذلل مال  . هذا التعريف  وهو مق ول لعلى نبا  واةاااع  بم

 European Monitoring األجانبق ل المركا األوروبي لرحااد العنصااري  وكراهي  

Centre on Racism and Xenophobia.  

 :157المكونات ال ماني  هي

 ( يعت ر اإلةام ككتل  واحدة متجانس   ثابت  وغير مستجي   للتغيير.1

تون لعلى قين مشترك  مع  ( أل اإلةام يعت ر منفصا وهو 'اآلخر'. إّنا  ال يح  2

 ال قافات األخرى  وال يتأثر بتا وال تؤثر فيا.

( أل اإلةاااام يعت ر أقّل شاااأنا مال الغرا؛ ي نظر إليا  لعلى أنا  همجي  وغير 3

 لعقاني  بدائي  ومتحيا ضد المرأة.

( أل اإلةاااام يعت ر لعنيفا  لعدوانيا  متددا  ودالعما لإلرهاا ويشااااارك في         4

 'حرال الحيارات'.

( وينظر إلى اإلةاااام بالعت اره أيدولوجي  ةاااياةاااي   ويساااتخدم لتحقيق            5

 مكاةب ةياةي  أو لعسكري .

 ( يتن رفض االنتقادات التي وجتت للغرا مال ق ل اإلةام بصورة قاطع .6

http://www.pij.org/authors.php?id=234
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Yona%20Teichman&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Yona%20Teichman&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.algemeiner.com/author/a-jay-adler/
http://www.pij.org/authors.php?id=490
http://www.pij.org/authors.php?id=348
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( يستخدم العداء لإلةام لت رير ممارةات تميياي  تجاه المسلميال واةت عاد 7

 تمع.المسلميال مال التيار الرئيسي للمج

 ( وينظر للعداء للمسلن وكأنا  أمر ط يعي أو لعادن.8

مل أفياااال مع اآلخريال              عا نا إلى ت ي  التي تقود هذه الر  نا هنا فتن  ويعني

وتجعلنا نعمل لعلى تصاااويب المفاهين الخاطئ  لعال اإلةاااام والمسااالميال           

والعرا. وهذا يحتاص إلى جتد لعربي موحد مال خال ترجم  الكتب التي تظتر       

 ةام وال قاف  العربي  بشكل إيجابي إلى اللغات األجن ي .حيارة اإل

 

  .الترجم  وحنالع  الصورة النمبي  للشعوا3-2

شااكل مال التم يِل الذن ي حّول  الناس إلى  :هي Stereotypeالصااورة النمبي   

صورة النمبي              سيب  تم لتن كب يع  ثابت . وال ةي  ب ةا صائص أ يع  خ ب

ى الفكرِة ال ساايبِ  التي  بناء لعليتا تكول لعيااوي  يمكال التن ؤ بتا العتمادا لعل

ة يل الم ال        ستندة لعلى  لعلى  ضمال أّن مجمولع  اجتمالعي  م عبي  )م الفرِد 

حنف  جن   لع مر  َأو جن ( ت تّيئ ا دائمًا المتاك َبْعض خصائِص الشخصيِ       

 158مواقف  َأو ةلوك.

سب   وفي تعريف آخر للصورة فننتا: " تعميٌن حول مجمولع  مال   الناِس حيل َنْن

ةل يَ   م ل لعندما نعت ر     لتن مجمولعَ  الخصائِص. ي مكال  َأْل َتك وَل إيجابيَ  َأو 

 .  159 الصورة النمبي  لجنسيات م ْخَتِلفِ  حديق  َأو نعت رها غير وّدي "

وفي دراةااتنا هنا يعنينا الصااورة النمبي  التي تتساان بأنتا تجميعي  وقابل    

سب    صديق وحيوي  وم  صر       160 .للت شعوا بالعن صورة النمبي  لل وترت ب ال

الساالف "معرف  اآلخر "  ومعرف  الصاورة النمبي  الراةاخ  لدى الشاعوا لعال     

شعب ما هي لعنصر هام جدًا لمعرف  حقيق  الشعب وفتما بناء لعلى الحقائق     

 ولي  األحكام المس ق .

وأخرى وكن هي الشعوا التي تمتلل لعال الشعوا األخرى حورًا نمبي  ةل ي  

 التي ال تستند إلى أة  واقعي . لعامإيجابي  وهي مال حنالع  وةائل اإل
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خال  لعامونحال نعرف كيف أل حورة العربي التي تن ترةيختا لع روةائل اإل   

العقود األخيرة بالعت اره إرهابيًا متعصاا ًا مخادلعًا وزير نساااء. فتل هناك مجال 

 نعرف ماذا يقال لعنا وماذا يكتب؟لتحسيال هذه الصورة  أو ما يماثلتا إذا كنا ال 

ذلل بقولا: " إلى حد  ما    فما   Edward Said( 1980ويوضااام إدوارد ةاااعيد )  

هو معروف لعال  اإلةااام  اليوم  معروف أةاااةااا في شااكل معيال مما  تقدما    

ذالع   واألفام والتلفايول ولكال أيياااا الكتب : "لي  فقب اإللعاموةاااائل اإل

الدراةااي  والمجات  والروايات األك ر م يعا ذات الجودة العالي . هذه الصااورة  

( لعال اإلةام لعلى وجا العموم مح ب  وميلل .   لعاممال الشركات) وةائل اإل  

ما يظتر فيتا آي  اهلل الخميني  العقيد معمر القذافي  الشيخ أحمد زكي يماني 

واإلرهابيول الفلسبينيول. وهي الشخصيات األك ر شترة التي يتن تقديمتا       

ي ( لعال              غا غامياااا  )مع ذلل مخيف  لل ملء الخلفي  بمفاهين  في حيال يتن 

الجتاد والع ودي  وت عي  المرأة ولعنف غير منبقي جن ا إلى جنب مع الفجور        

ةبا  ممال يعرفول القراءة وا        سأل غربيا متو ةت شديد. إذا كنت  لكتاب  لعلى ال

ة يل الم ال أل ي سّمي لل اةن كاتب  أو موةيقي  أو مفكر لعربي أو إةامي      

  قد تحصاال لعلى اةاان م ل ج رال خليل ج رال ردا لعلى ذلل  ولكال ال شاايء  

آخر. وبع ارة أخرى  نماذص كامل  مال التاريخ اإلةاااامي  وال قاف  والمجتمع           

التي تن إلعدادها بنحكام حاليا لعال ب ساط  ال وجود لتا إال في النماذص الجاهاة  

 161 . ".لعامطريق وةائل اإل

وهناك دراةااات لعديدة حول حااورة اإلنسااال العربي والمساالن  في وةااائل     

الغربي   والكتب التعليمي  التي شاااعر بأهمي  دراةاااتتا العديد مال              لعاماإل

 اال اح يال العرا والمسلميال األمريكييال الذيال شعروا باإلةاءة المتعمدة للعر   

د إدواروالمسلميال لتشويا حورتتن باإلضاف  إلى باح يال آخريال م ل دراةات      

 .Michael Wمايكل ةاااليمال و Jack G. Shaheen شااااهيال ص. جاك و ةاااعيد 

Suleiman بالمر  جورص أليالو Allen W. Palmer  غاالع د الحي  و Abdullahi 

Gallab  غال  هاني  و  يحيىو  Kai Hafez  حاف   كان و   Hani Morgan مور

 جاني و  Edmund Ghareeb غريب إدموند و. Yahya Kamalipour كامالي ور

http://www.thenation.com/authors/edward-w-said
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Suleiman%2C+Michael+W.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Suleiman%2C+Michael+W.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Suleiman%2C+Michael+W.)
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 ورفاقا  فيسااانتي ميغيلو Frederick Quinn فريدرك كولو  Janice Terry تيرن 

Miguel Vicente et.al  162 

فكيف لنا دول ترجم  ما يكت ا اآلخرول لعنا أل نعرف كيف تنظر إلينا الشااعوا 

األخرى؟ مما يسالعدنا في تحسيال حورتنا لبخريال  والرد لعلى إدلعاءاتتن التي 

 قد تبالنا. 

الحوار ك ديل للتنميب وذلل      and Abdullahi Gallab Allen W. Palmer  ويقترح

باةاتخدام الحوار ال قافي كنموذص بديل يشاير إلى وجود مجمولع  واةاع  مال    

االفتراضاااات حول األةااااس االجتمالعي لاتصاااال. أوال  يتن تصاااور المعاني   

بالعت ارها مفتوح  وةاالساا   وبدال مال أل تكول مغلق  وثابت . ثانيا  في وقت  

وبشاااكل مساااتمر يتن بناء التويات. في هذا النتل  ال توجد معاني أو           واحد 

 . .163هويات المتمش  في ت ادل التواحل بيال البرفيال

 

 الترجم  و وتعريب المصبلحات: 3-3

ال شااال في أل تعريب المصااابلم هو مال أهن القياااايا التي تواجا المترجن  

ها             ي  وتبوير غ  العرب تام لعلى الل ها ال تأثير تا  خل       والتي ل يد ها. و وتبور

شعوا.      حمين التفالعل ال قافي وت ادل المعارف بيال ال  تعريب المصبلم في 

وقد شااتدت جميع فرول العلوم تبورًا مذهًا رافقتا باوغ مصاابلحات جديدة  

في لغاتتا األحلي   والتي ال يوجد لتا مقابل في اللغ  العربي   وهذا يستدلعي   

 ي اللغ  العربي .السعي إلى تعريب المصبلحات وتوحيدها ف

وال يتوقف أثر الترجم  في التفالعل ال قافي لعند إثراء ال قاف  المتلقي  بمعارف       

فالترجم                 كذلل إلى تبوير اللغ  المتلقي  ذاتتا.  اآلخر ولعلوما  وإنما يمتد 

ليست نقًا بسيبًا للنص  أو مرآة لعاكس  لا  أو اةتنساخًا محيًا لميمونا            

تاص  ل      لعادة إن ما هي إ قدرات         وإن لا وتبويره حسااااب  يده وتحوي جد لنص وت

المترجن  ألنتااا ترت ب بفتن المترجن للنص وتااأويلااا لااا وتبويعااا اللغاا     

. وتتيم العولم  فرح  اإلةتام  164المتلقي  الةتيعاا مفاهين النص ودالالتا 

غات            ي  إلى ل غ  العرب ي  وتعمين االقتراض مال الل عالم فاظ ال في اخترال األل
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أخرى ك يرة. ولعلنا نحسال اةتغال خاحي  التوازن التتجي     المسلميال  ولغات 

الصوتي الكتابي في اللغ  العربي   والجذور ال قافي  العربي  في لعدد ك ير مال 

ي           لغاات العاالن  والعاقاات التجااريا  بيال العاالن العربي ودول أوروباا الغرب

بق القوة  وأمريكا. ولكال الصاارال بيال اللغات في االقتراض قد يحتكن إلى من 

 165وقد يجعل المتم  حع  

وال يغيب لعال بالنا أل هناك جتودًا لعربي  ك يرة في هذا المجال لعلى مساااتوى 

قبرن ومستوى قومي م ل  جتود مجامع اللغات العربي  / القاهرة / دمشق /    

لعّمال  فياااًا لعال الجتود المتمياة لمكتب تنسااايق التعريب التابع للمنظم         

ي  والعل    ي  للترب فنل جتود المركا في تعري ا         العرب باط   ف  في الر قا وم وال 

. وكذلل فنل ما تقدما 166للمصاابلحات العلمي  شاامل العديد مال فرول العلن 

بعض المؤةااسااات العربي  المتخصااصاا  في الترجم  م ل: المنظم  العربي    

للترجم  بيروت وترجمال والمشرول القومي للترجم  في مصر  ومشرول كلم  

لسااال  لعالن المعرف  في الكويت  تقدم نموذجًا للترجم            في أبو ظ ي  وةااا

باحتواء منشااوراتتا لعلى مسااارد للمصاابلحات المسااتخدم   مما يسااتن في    

بلورة مصااابلم لعربي مشاااترك. ومال هنا فنل التنسااايق بيال مراكا الترجم   

ستخدم .          شترك للمصبلحات الم ضروريًا مال أجل إيجاد مكنا م ص م  واآلل ي

المؤةاااساااات والمراكا العلمي  والمجامع والمنظمات  أحااا م هناك العديد مال

المعني  بالتعريب التي ترفد المؤةاااسااااات التعليمي  وال اح يال والمترجميال         

بالمراجع العلمي  والقوامي  المتخصص  في تعريب المصبلحات ومال بينتا     

مركا تعريب العلوم  -المركا العربي للوثائق والمب ولعات الصاااحي  " أكمل " 

هو منظم  لعربي  من  ق  لعال مجل  وزراء الصااح  العرا أنشاائت الصااحي   و

ومقرها الدائن دول  الكويت ومال ضااامال أهدافا   دلعن وتشاااجيع          1980لعام  

 167 حرك  التأليف والترجم  باللغ  العربي  في مجاالت العلوم الصحي .  

يي  التعريب لعموما؛         شترك م لا م ل ق صبلم الم وال يغيب لعال بالنا أل الم

يي  ةياةي   ونجاحتا مرت ب بقرار ةياةي لعلى مستوى لعربي  فنذا         فتو ق
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كااال القااادة العرا ال ياادركول أهمياا  لغتتن القومياا  لتكول لغاا  العلن في 

 تن  فنل الوضع ةي قى لعلى حالا.إلعاممدارةتن وجامعاتتن ووةائل 

 

 التأثيرات العام  للترجم  لعلى المجتمع  مال حيل النتوض الفكرن  والنخ   -4

 ال قافي  في المجتمع والتفالعل ال قافي بيال الشعوا.

 الترجم  والنتوض الفكرن والتجديد ال قافي: 4-1

شااتد الوطال العربي باحتكاكا بالغرا نتياا  فكري  منذ بداي  القرل التاةااع  

لعشاار  وأةااتمت في هذه النتياا  حمل  نابليول بونابرت لعلى مصاار  ودخول 

ات األجن ي  في ال اد العربي   ودور محمد    المبابع إلى الوطال العربي  وال ع   

لعلي المتميا في نقل مصاار إلى دول  حداث  في ذلل العصاار. فقد أةااتن كّل  

ذلل في محاوالت جادة للتحديل والتجديد الفكرن والنتوض ال قافي بشاااكل           

ستموا بفعالي          يارة الغربي  أل ي حلوا مع الح ةتبال العديد ممال توا لعام  وا

عديد مال     األفكار والعمل لعلى تب يقتا  م ل الحري  والمساااااواة          في نقل ال

والديمقراطي  والعدل االجتمالعي وحري  المرأة  والعقد االجتمالعي واالشتراكي  

وغيرها  لتكول جاءًا مال المفردات التي دخلت ال قاف  العربي . وشااتدت ال اد 

حلوا مع    ضًا فكريًا مال خال أدباء ولعلماء ومفكريال توا الحيارات   العربي  نتو

لديال              تا  ومال أم ال هؤالء: خير ا فات قا تا واةاااتولع وا ث ي  وترجموا لعن الغرب

التونسااي  ولعلي م ارك  ورفالع  البتباون  وشاا لي الشااميل  وقاةاان أميال   

. وال يفوتنا أل نشاااير إلى الدور 1899168الذن نشااار كتابا )تحرير المرأة( لعام 

أةتمت با مال إدخال فنول  الذن لع تا الصحاف  فيما قدمتا مال ترجمات  وما  

 أدبي  جديدة م ل القص  والمسرح وفال المقال  إلى األدا العربي.

وتكمال حيوي  أن مجتمع في ثقافتا  وال يمكال النظر إلى ال قاف  بمعال لعال       

الظروف التي يعيشاااتا المجتمع  وإذا كانت ال قاف  هي مجمول مكوناتتا التي  

حر تمتد لع ر التاريخ إلى     شمل لعلى لعنا اليوم  فنل التراث كأحد مكوناتتا ال ت

يجوز أل يحول دل تبورها  فال قاف  حي  تنمو وتتجدد  ولعل مال أهن لعناحر 
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التجديد ال قافي هو التفالعل بيال ال قافات المختلف   وكما أشاارنا فنل الترجم  

 هي مفتاح التفالعل ال قافي.

فنل اطالعنا لعلى    وقد لع ت الترجم  دورًا متمًا في تجديد ال قاف  العربي              

المدارس الفني  والمدارس النقدي  الحدي   الغربي   وجدت ة يلتا إلى ال قاف  

العربي   لقد كانت طليع  النقاد العرا واألدباء العرا الذيال أةاااتموا في نقل 

العديد مال أمتات الكتب النقدي  الغربي  والفني  أةااتمت إةااتامًا ك يرًا في أل 

ها في األدا ال     جد حاااادا م  التراث األدبي       ن لل بترج كال ذ عربي  وةاااواء 

الكاةيكي أو المدارس النقدي   والتي طورت مناهل النقد وحيل تعرفنا لعلى  

المناهل الماركسي  والوجودي  وال نيوي  والتفكيكي  وغيرها مال المناهل التي 

 دخلت األدا العربي.

 

 الترجم  والنخ   الم قف  4-2

 

مال نصااايب النخ   التي أتيم لتا فرحااا  متمياة   في الغالب ما تكول الترجم 

لتعلن اللغات وخصوحًا في المدارس الخاح  التي تقدم تعليمًا يتتن اهتمامًا     

ك يرًا بتدري  اللغات األجن ي  وخصااوحااًا اللغتيال  اإلنجلياي  والفرنسااي    أو 

أولئل الذيال توفرت لتن فرص اةتكمال دراةاتتن الجامعي  والعليا في الدول 

 ألجن ي .ا

وهؤالء يتاح لتن الفرح  مال خال إتقال اللغات التي درةوا بتا أل ينتلوا مال    

العلوم والمعارف باللغات التي درةااوا بتا  ولكال لألةااف لعلى الرغن مال وجود  

ف            ي  ومال دول مختل جامعات أجن  لذيال تخرجوا مال  ئات اآلالف مال العرا ا م

ف          غات مختل ف  مال ل قل المعر ي        تتيم لتن فرص ن ي  والفرنسااا كاإلنجليا

والروةي  واأللماني  واإليبالي  واإلة اني   إال أل الذيال تحمّلوا لعبء مسئولي      

الترجم  ونقل المعارف  هن ألعداد قليل  جدًا ال تكاد تذكر نسااا تتن مقارن               

 بألعداد الخريجيال مال الدول األجن ي   ويعود ذلل إلى أك ر مال ة ب:
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ناحاي  اللغ  األجن ي  فنل لديتن ضاعفا بالغا في   أواًل: إذا كال بعياتن يمتلل  

 لغتتن األم. 

 ثانيًا: إل الترجم  جتد شا  وال يلقى المترجن ما يكافئ جتده. 

ثال ًا: يعاني مال يقوم بالترجم  مال مشاااكل  ترجم  المصااابلحات العلمي               

 الحدي  .

 لكتاارابعًا: بعض المتتميال والقادريال لعلى الترجم  يعانول مال إيجاد ناشاار ل

الذن يقومول بترجمتا  وهكذا نجد أل النخ   الم قف  تلجأ إلى الكتاا بلغتا            

يال لعال واقعتن            نأى بتن في بعض األح ل  ت ما يؤدن إلى لع ا ي   وم األحااال

وثقافتتن  ونحال نتوقع مال أل تلعب النخ   الم قف  دورها الريادن في تحمل        

ه المساااؤوليات يتم ل في مسااائولياتتا الفكري  وال قافي  والعلمي   وأولى هذ

عارف والعلوم والفنول واآلداا إلى           قل الم ف  لن غات المختل مات مال الل الترج

اللغ  العربي  مما يساااتن في نتيااا  لعربي  أةااااةاااتا المعرف  والعلمتذا مال 

ةتام في  ترجم  ثقافتتن العربي      سؤولي  اإل جانب   ومال جانب آخر لعليتن م

 إلى اللغات األجن ي  .

مخاطر مال وجود اللغ  العالمي   ( أل هناك لعدة2009لع د السام )  أحمد ويرى 

 لدى النخ   لتكول بديا للغ  القومي  وهي:

   خلق ط ق  مال أحاديي اللغ  في المجتمع العالمي تحاول اةتغال معرفتتا

 بتذه اللغ  في االتصال ال قافي والتجارن والمعرفي  

       اللغ  العالمي  بوحااافتا لغ         واةاااتغال القوة اللغوي  الناتج  لعال معرف

أولى في التفو  لعلى اآلخريال في مختلف المجاالت  حيل يساااتغل أحاااحابتا        

األحاااليول الماادة الامنياا  التي يقيااايتااا غيرهن في إجااادة اللغاا  وت يال    

المحتويات الداللي  للمعاهدات في هين المادة العلمي  أو اإلةتام في التقدم   

 وكسب الموقف العلمي  أو التفكير في المفاوضات

           الكسااال اللغون  فا يرغب متحدثو اللغ  العالمي  بوحااافتا لغ  أولى في

تعلن لغات أخرى  كما أل متحدثيتا بوحااافتا لغ  ثاني  قد يتكاةااالول في                

 تبوير لغاتتن في الوظائف اللغوي  التي يتعاملول فيتا دوليًا باللغ  العالمي   
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 ما في التواحل اإلنسال.الموت اللغون لعدد مال اللغات بس ب إهمالت 

  إمكااانياا  المحااافظاا  لعلى المحتويااات ال قااافياا  للغاا  العربياا  في ظروف

العولم  ال قافي  واللغوي   وإمكال اإلةااتام في ال ناء الحيااارن اإلنساااني  أو  

 ..اإلفادة منا دول التيااحي  بالخصااائص ال قافي  واللغوي  العربي  اإلةااامي 

169 

 

 افي بيال الشعوا والتوي : الترجم  والتفالعل ال ق 4-3

 

( التويا  لعلى أنتاا لع اارة لعال "مركاب مال      1993يعرف الك  ميكشااايللي )

العناحااار المرجعي  المادي  واالجتمالعي  والذاتي  المصااابفاة التي تسااامم               

صا      170بتعريف خاص للفالعل االجتمالعي" صائ سال خ . فتي بذلل تعبي اإلن

خارجي. وطالما أنتا مركب األةاااةااي  التي تحدد أةاالوا تفالعلا مع المحيب ال

مال لعناحاار متفالعل  وهذا التفالعل يحصاال في ةاايا  الامال  فتي بالياارورة  

متغيرة  في الوقت ذاتا الذن تتميا فيا ب  ات لعناحر أةاةي  محددة فالتوي     

أحد متغيرات الشاااخصاااي  اإلنسااااني . ومنتا يكمال دور التفالعل ال قافي في           

 التأثير في التوي . 

لدك  ويرى      قاةااامي  ا قافي مع اآلخر        تور لعلي ال لعل ال  فا ّنا لكي يكول الت أ

فالعًا ومؤثرًا ومنتجًا  ين غي لنا أل نعرف الذات باإلضااااف  إلى معرفتنا لبخر.     

وإذا كانت الترجم  تسالعدنا لعلى معرف  اآلخر لعال طريق نقل فكره إلينا  فننتا 

يًا لعلى إدراك الذات ببريقتيال متكاملتيال. األ    سالعدنا أي ولى  تقوم الترجم  ت

بتسااليب اليااوء لعلى اآلخر لنتعّرف لعليا  وتعر فنا لعليا يسااالعدنا لعلى معرف  

أنفسااانا  ألننا ال يمكننا أل ندرك الذات ما لن نعرف اآلخر  ف اآلخر يتحدد األنا. 

وال اني   هي أل ندرك ذاتنا لعال طريق إدراك اآلخر لنا. وتقوم الترجم  بنقل         

نا إلي   قاط              تصاااورات اآلخر لع بالت لذات تتّن  ف  ا فنل معر نا. وبع ارة أخرى  

حورتيال متكاملتيال: حورة ذاتي  نلتقبتا نحال لذاتنا  وحورة غيري  يلتقبتا 
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اآلخر لنا. ومال خال المقارن  بيال الصاااورتيال ياداد إدراكنا لذاتنا وضاااوحًا.           

ي  وهن           ف  العرب قا ما يقرأ الم قفول العرا بعض نصاااوص ال  تذا ك يرًا  ول

نونتا بنصاااوص اآلخر. فيقارنول بيال حي بال يقظال البال طفيل وجايرة      يقار 

الكنا لروبنساااال كروزو  وبيال رةاااال  الغفرال ألبي العاء المعرن والكوميديا  

اإللتي  لدانتي  وبيال المنقذ مال الياااال للغاالي ونظري  الشاااال لديكارت          

 171وهكذا.

 

لشعوا  ومال خالتا  وال شل في أل الترجم  جسر ذو اتجاهيال للتواحل بيال ا    

تأخذ ال قافات المختلف  وتعبي. ولي  بخاف  الدور الذن لع تا ال قاف  العربي  

اإلةامي  في ترجم   التراث اليوناني إلى العربي  ومال ثن تّمت ترجم  العلوم 

 العربي  إلى اللغات األجن ي .

( بأل  دور الترجم  العربي  في 2008) الشااابي وبرهال العابد ويرى أحمد إياد

الفكر اإلنساااني دور جوهرن للحفاظ لعلى التراث اإلنساااني: "ففي الوقت الذن 

م اليونال ويحرضول الناس لعلى كال فيا الخلفاء المسلمول يسعول إلحياء لعلو

قراءة كت تا كانت الكنيساا  في الغرا ت ذل جتودا ج ارة للقياااء لعلى العلوم  

وبريباني  ألنتا تم ل حيارة الكفار  الغالوالدراةات واللغ  اليوناني  في باد 

ن  لعلى          ناني لع قال األا هيرونيموس إل الفكر اليو قد  غير المسااايحييال ف

رجم  العربي  لتذا اإلرث لعملي  إنقاذ لكنوز حيااااارة       ال شااار. لذلل كانت الت     

متددة بالفناء ألل العالن المساايحي متد تلل ال قاف  اضاامحل قسااما الغربي  

لذيال نت وا وأحرقوا روما ثاث مرات بحيل لن           تحت وطأة ضاااربات ال رابرة ا

لذيال أخذوا يفتشاااول         ي ق بيال الخرائب التي خلفتا الغاو إال بعض الره ال ا

لعام.           بيال األ يت مال حيااااارة ألف  عارف التي بق يا العلوم والم قا قاض لعال ب ن

فاقتن الفكري             ما يمكال إنقاذه إال أل آ وبالرغن مال أل هؤالء الره ال أنقذوا 

 172كانت محدودة ألل همتن كال محصورا باآلخرة" 

http://www.voiceofarabic.net/index.php?option=com_content&view=article&id=183:21&catid=103:2008-07-04-12-40-44&Itemid=369
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ويلخص الدكتور لعلي القاةااامي أثر الترجم  في التفالعل ال قافي  بقولا: "وال 

ترجم  في التفالعل ال قافي لعند إثراء ال قاف  المتلقي  بمعارف             يتوقف أثر ال

فالترجم                 كذلل إلى تبوير اللغ  المتلقي  ذاتتا.  اآلخر ولعلوما  وإنما يمتد 

ليست نقًا بسيبًا للنص  أو مرآة لعاكس  لا  أو اةتنساخًا محيًا لميمونا            

ق               لا وتبويره حسااااب  يده وتحوي جد تاص  للنص وت لعادة إن ما هي إ درات وإن

المترجن  ألنتااا ترت ب بفتن المترجن للنص وتااأويلااا لااا وتبويعااا اللغاا     

 المتلقي  الةتيعاا مفاهين النص ودالالتا. 

وال يتوقف دور الترجم  لعند إثراء ال قاف  المتلقي  ولغتتا واقتصااااادها  وإنما          

يتعدى ذلل إلى التأثير في الحركات االجتمالعي  والساااياةاااي   خاحااا  لعندما  

ألعمال ذات حااال  بفكر إيديولوجي معيال. ويمكال أل نمّ ل لذلل بتأّثر         ت ترجن 

الحركات االجتمالعي  والساااياةاااي  خال الساااتينات والسااا عينات مال القرل            

ما أدى           ماركساااي االشاااتراكي. ك بالترجمات الك يرة مال الفكر ال العشاااريال 

االحتكاااك بااالغرا لعمومااًا وترجماا  الفكر الغربي إلى تحوالت بنيوياا  في                        

تمعات العربي   وتحوالت في العاقات االجتمالعي  ومكان  المرأة  وتبور         المج

في أةااليب المعيشا  ولعادات العمل واألكل وفي البرز المعماري  وغيرها مال   

 173األنشب  االجتمالعي .

 

 الخاتم   -5
الترجم  هي جسر ذو اتجاهيال ت عاز التواحل بيال الشعوا  مما ي ستن في 

بينتا  ويستن في حنع ثقاف  التفاهن وإزال   الت ادل الفكرن والعلمي

الشكوك وتصحيم الصور النمبي  بينتا. وقد حاولت هذ الورق  اإلجاب  لعلى 

 جمل  مال األةئل  م ل:

    ما العوامل الفالعل  التي تؤّديتا الترجم  بالعت ارها وةيل  للتواحل الفكرن

 والعلمي في الحياة العربي ؟

 ل حل العلمي؟ما لعاق  الترجم  بالتدري  وا 
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   هاال للترجماا  دور في النتوض ال قااافي والتااأثير لعلى التوياا  في ظاال

 العولم  وانتشار وةائل االتصال الجماهيرن؟

              لعل بيال فا ي  والت ف  اآلخر و الصاااورة النمب م  دور في معر هل للترج

 الشعوا؟

وقد أظترت الدراة  مدى الحاج  إلى الترجم  في مجال التدري  وال حل 

ل تكول اللغ  العربي  هي لغ  التدري  الجامعي  وكذلل أظترت العلمي  بحي

ي  تشكل تحديًا لل قاف  القومي  مما يستلام لعامأل العولم  وروافعتا اإل

االهتمام باللغ  العربي  وال قاف  العربي   وتكول الترجم  لعامًا تواحليًا 

بالتعريب  وتفالعليًا لتعاياهما وخصوحًا إذا تن لعلى مستوى قومي االلتاام

 وتوحيد المصبلم العلمي.

ومال ثن فنل الترجم  هي المجال الخصب للنتوض الفكرن والعلمي وال قافي 

والتفالعل بيال الشعوا  مع اإلشارة إلى دور النخ   الم قف  فيتا والمخاطر التي 

تقود إلى لعال الم قف العربي إذا لن يتفالعل إيجابيًا مع ثقافتا  ولن يقن 

ف لغتا القومي  في حياتا العملي  والعلمي  وال قافي . وهناك بتعاياها وتوظي

حاج  ماة  إلى االهتمام بالمحتوى الرقمي العربي وترجم  العديد مال المواد 

العلمي  والفكري  واألدبي ؛ لتكول متاح  بشكل رقمي ومصدًرا مفتوًحا للجمتور 

 العربي.

وفكري  في المجتمع إذا فالترجم  ال غنى لعنتا وهي الس يل إلى نتي  لعلمي  

قمنا بالتفالعل مع ال قافات األخرى بانفتاح  وقمنا بعمل جاد ومنظن ومنسق 

لعلى مستوى قوميّ في ترجم   العلوم والمعارف اإلنساني   وذلل بتدف تعريب 

العلوم وتشجيع ال حل العلمي باللغ  العربي   وهذا األمر يحتاص إلى تنفيذ 

 بتذا الخصوص. القرارات العربي  المتراكم 

 

 



243 
 

 الفصل السادس

 

 

المكت   الرقمي  وتحدياتتا في الوطال العربي    
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 الفصل السادس

 المكت   الرقمي  وتحدياتتا في الوطال العربي

 

 الحاج  إلى التغيير  المدخل: أواًل:

الرقمي  التي جعلت نعيش اليوم في لعالن ةيبرت لعليا التكنولوجيا 

حقل المعلومات وال يانات أك ر تداواًل وأك ر توفرًا  ومنافذه أك ر اتسالعًا 

 وانفتاحًا أمام ال شر لعلى مستوى لعالمي.

واةتبالعت التكنولوجيا الرقمي  أل تتمكال مال دمل الصوت والصورة والكلم  

عل والحرف والرةن واللول والحرك  في ملف واحد. واةتبالعت كذلل أل تج

المعلومات وال يانات متوافرة لعلى مدار السالع  لعلى ش ك  اإلنترنت. وكذلل 

أح حت إمكاني  نسختما واالحتفاظ بتا بواةب  معدات حغيرة  بأحجام 

يمكال أل يحملتا المرء بيده  أو بمحفظتا   وينقلتا مال مكال  إلى  آخر   

دن في دن ( وCDوبمعدات خفيف  الحمل للتخايال م ل  اةبوانات ةي دن )

(DVD( وال لو ران )Blue Ray و فاش التخايال  )Flash memory  وهي ذات

قدرات تخايني  متنولع  باإلضاف   إلى  وجود القرص الصلب الخارجي  

External Hard disk   جيجا  160قدرات التخايال العالي  التي  تتراوح بيال ذن

 .(160GB to 2TBتيرا بايت )  2بايت و

ذا أح حت أجتاة اةتق ال المعلومات وال يانات وإرةالتا باإلضاف  إلى ه

متوفرة وبأةعار تنخفض يومًا إثر يوم  وتاداد إمكانياتتا التكنولوجي  وما 

توفره مال معلومات للمتلقي مال األشخاص  العادييال  إلى  األشخاص  

 المتخصصيال وتتناف  فيما بينتا.
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  والجالكسي  I Padكي   ويمكننا اليوم أل نتعرف لعلى خصائص التواتف الذ

لندرك كيف أنتا بك س  أح ع يمكنتا أل تنقلنا مال موقع إلكتروني إلى آخر  

ومال معلوم  إلى أخرى لقد أح م لدينا اإلمكاني  ما دمنا لعلى اتصال بش ك  

اإلنترنت أل ندخل لعوالن مال ال يانات والمعلومات المختلف  ابتداًء مال 

ولعات التي كانت ورقي  وتن تحويلتا إلى الموةولعات اإللكتروني  والموة

رقمي   ومرورًا بمواقع الجامعات والمصادر المفتوح  التي أنشأتتا الجامعات 

  وانتتاًء بالمواقع االجتمالعي  م ل في  بوك لعاموالحكومات ووةائل اإل

Facebook . وتويتر والمدونات الشخصي 

 Digitalلمكت   الرقمي  إل هذا كلا أتاح وجود ما ةنتحدث لعنا اليوم وهو ا

Library  التي لعرفناها. 174  والتي تختلف في نواح لعدة لعال المكت  

 

وحينما نتحدث لعال المكت   الرقمي  ةوف يت ادر إلى ذهننا فورًا تلل المكت   

 بمكت   اإلةكندري  التقليدي  التي لعرفتتا ال شري  منذ قدم التاريخ  بدءًا

كت   اإلةكندري  الحدي  . فما العاق  بيال ومرورًا بدار الحكم  وانتتاء بم

المكت تيال )التقليدي  والرقمي (؟ وهل في اإلمكال التحول مال المكت    

التقليدي  إلى المكت   الرقمي ؟ وما هي المشكات والنتائل التي نتوقعتا 

 نتيج  هذا التحول؟

 .وهنا البد أل نيع أمام بصرنا لعدة أمور حينما نتحدث لعال المكت ات

 

التي تدلعو المكت ات للتحول إلى المكت ات المشترك  : العوامل  األمر األول

 .الرقمي 

  :175ومال هذه العوامل ما يلي 

القوة الشرائي  المحدودة للمكت ات وخصوحًا مع ال عد االقتصادن المتم ل ب .أ

ارتفال أثمال الكتب والمراجع العلمي  والايادة الك يرة في ثمال االشتراك 

 ات التكلف  العالي   بالدوريات ذ

 الب يع  المعقدة للوثائق في اآلون  األخيرة   .ا
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 مشكل  التخايال مع تراكن الكتب والدوريات ةن  إثر ةن   .ص

انخفاض تكلف  التكنولوجيا المرت ب  بسع  تخايال المستندات الرقمي   .د

 للمكت اتواالحتفاظ بتا  فننا يمكال بستول  إدراك أل تكلف  التكنولوجيات 

 أقل بك ير مما توّفره المكت ات التقليدي   الرقمي 

مشكل  ال حل في المكت ات حيل ال توفر البر  التقليدي  التنول والمرون   .ه

 والكمي  مال المعلومات م ل ما يوفره ال حل اإللكتروني 

العامل ال يئي: يتن اةتخدام المكت ات الرقمي  بتكنولوجيات أنظف لتحقيق  .و

 رة" الشعار " قرص ميغوط يحف  شج

ةتول  الوحول/ اإلتاح  إلى ال يانات مال مصادر متعددة وفي لحظات  مع قدرة  .ز

لعلى متابع  أحدث المعلومات واإلحدارات المتنولع  وهو ما ال يتحقق  في 

 المكت  .

أل المكت   التقليدي  ذات ط يع  محافظ   ومال ثن كيف لتا أل  :األمر ال اني

لتغيير واالنتقال مال التقليدن إلى تستجيب لل يئ  التكنولوجي  السريع  ا

اإللكتروني  حيل يص م الوضع الجديد محتاجًا إلى قرارات هام  م ل أن 

المواد وال يانات التي يجب أل تحتف  بتا أو تقوم بتحويلتا رقميا؟ وماذا تفعل 

 بالعمال  الاائدة في حال االنتقال إلى المكت   الرقمي ؟

 ال يانات والمعلومات الجديدة الشاب  مال احتياجات األجيال األمر ال الل:

والخدمات األخرى )األلعاا اإللكتروني  الجمالعي  والفردي  والتواحل 

االجتمالعي م ا( ويتم ل في توجا البل   الغامر نحو الش ك  العنك وتي  

ولعاوفتن الماح  لعال المكت ات  حيل يجدول في اإلنترنت ضالتتن في 

والترفيا والتواحل االجتمالعي  ولذا لعلى  ال حل لعال المعلومات ال ري 

المكت ات أل تسعى إليجاد طر  جاذب  للباا ليرجعوا إليتا مرة أخرى  لعال 

طريق تفعيل دورها الرقمي/ اإللكتروني والعمل لعلى إشراك البل   في 

 اةتخدام المواد اإللكتروني  في المكت  .

العمل في بيئ  العمل الذن يحتاص إللعادة النظر هو ط يع   :األمر الرابع

اإللكتروني  فالقوى ال شري  تحتاص إلى متارات جديدة مرت ب  بتكنولوجيا 
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المعلومات  للتماشى مع مستلامات المكت    اإللكتروني   وةيكول هناك 

مسارات وظيفي  جديدة  وفي المقابل هناك وظائف ةيتن اةت عادها 

  واالةتغناء لعنتا.

ي وما يرت ب با فيما يتعلق بالمكت ات الرقمي  الواقع العرب: األمر الخام 

واةتخداماتتا مال حيل إّل نس   التعلين منخفي  في لعديد مال ال لدال  

واالمكانيات التكنولوجي  المتاح  للمؤةسات واألفراد قليل   ونس   الش اا 

في المجتمعات العربي  الذيال يحتاجول المكت ات الرقمي   ويتوقع أل 

حري  تدفق المعلومات وارت اطتا بديمقراطي  المجتمعات  يحتاجوها  وقيي 

وكذلل مدى توافر" ال يانات المتصل / العربي  في مجتمعات أغل تا شمولي   

المفتوح " التي توفر قابلي  التشغيل ال يني التقني لل يانات  المرت ب 

. وكذلل ما يرت ب بحقو  المؤلف والم دل المتاح  لاةتخدام المت ادل

بي  إذ أح م نسخ المواد اإللكتروني  والكتاا اإللكتروني وتوزيعتا دول العر

ترخيص أمرًا ةتًا للغاي   ويقوم الناس بنسخ وتوزيع المواد اإللكتروني  

 لعلى الرغن مال أل القانول يحظر ذلل.

هذه األمور مجتمع  تدلعو إلى النظر الجاد في التوجا نحو اةتخدام المكت ات 

 د الحاج  إلى التغييرنحو المكت   اإللكتروني  .اإللكتروني  وتؤك

 

 تعريف المصبلحات: ثانيًا:

يشير مصبلم "المكت  " إلى ثاث  مفاهين مختلف  لكنتا : Libraryالمكت    .أ

ذات حل : مجمولع  مال األشياء المادي  أو المجردة )بما في ذلل احتمال 

أداة تنظن  وهي"الرقمي "(  وهي المكال الذن توجد فيا المجمولعات  

المجمولعات وتدير الموقع. وقد تكول المجمولعات لعام  أو خاح   ك يرة أو 

 .176حغيرة  وليست محدودة بأن نول مال أنوال الموارد

: هي أن نول مال المعلومات الرقمي  Library dataبيانات المكت     .ا

التي تنتل أو تنسق مال ق ل المكت ات التي تصف الموارد أو تسالعدها في 

 اف.االكتش
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المفتوم األةاةي  : Digital Libraryمفتوم المكت   الرقمي  .ص

للمكت   الرقمي  الجتتادات لعديدة  . ولذا نجد أل لمصبلم "المكت   الرقمي " 

مجمولع  متنولع  مال المعاني المحتمل   تتراوح بيال مجمولع  المعلومات 

 نب معالرقمي  مال المواد التي يجدها شخص في مكت   تقليدي   جن ًا إلى ج

 الخدمات التي تجعل هذه المعلومات متاح  لجميع  مال يرغب في اةتخدامتا. 

وهناك العديد مال التعريفات" للمكت   الرقمي "  وغال ًا ما تستخدم 

مصبلحات مترادف  م ل "المكت   اإللكتروني " و"المكت   االفتراضي "  

رقمي( للمواد تشمل كل مفاهين المكت ات الرقمي  التخايال اإللكتروني )ال

 الازم  لاةترجال أو المعالج   ولكال وراء هذه القالعدة المشترك 

هناك مقاربات رئيسي  لعدة للمكت ات الرقمي . بعض مال المقاربات الرئيسي  

تشمل مخازل ال يانات  والمنافذ اإللكتروني  لمواد المكت   التقليدي   

 .177واألرشيفات/المحفوظات العلمي 

 لرقمي  تعرف الموةولع  اliswiki  المكت   الرقمي  بأنتا: قالعدة بيانات ك يرة

لألشخاص الذيال يعملول في بيئ  النص التشع ي. إنتا ال يئ  التي تدلعن 

دورة حياة كامل  مال إنشاء  وتخايال  وحفاظ  لعلى ال يانات والمعلومات 

 .178والمعرف  ونشرها واةتخدامتا

  ويعرف موقعWhatIs.com لع ارة لعال مجمولع  مال الوثائق  نتاالمكت   الرقمي  بأ

القرص بشكل إلكتروني منظن  ومتاح  لعلى ش ك  اإلنترنت أو لعلى 

)قرص مدمل  ذاكرة للقراءة فقب( العتمادًا لعلى مكت   معين   قد  الميغوط

إلى مقاالت المجات  Accessيكول المستخدم قادرًا لعلى الوحول/اإلتاح  

 .179والكتب والصحف والصور وملفات الصوت والفيديو

  ويعرف موقعscholar.lib.vt.edu لمكت   الرقمي " بأنتا ةلسل  مال األنشب  "ا

التي تجمع بيال المجمولعات والخدمات والناس دلعما لدورة الحياة الكامل   مال 

 .180إنشاء ونشر واةتخدام وحف   لل يانات والمعلومات والمعرف 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF8&rurl=translate.google.jo&twu=1&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/CD-ROM&usg=ALkJrhjatb5jIhijYqJVNpvg8aWUI94SZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF8&rurl=translate.google.jo&twu=1&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/CD-ROM&usg=ALkJrhjatb5jIhijYqJVNpvg8aWUI94SZg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF8&rurl=translate.google.jo&twu=1&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/CD-ROM&usg=ALkJrhjatb5jIhijYqJVNpvg8aWUI94SZg


250 
 

 (The Digital Library Federation DLF)اتحاد المكت   الرقمي  وةنت نى تعريف  

لشموليتا  وألل التعريف قّدم تفصيات واضح  لعناحره  للمكت ات الرقمي 

 تحقق هدف الدراة  ةنوردها بعد تقدين التعريف التالي باختصار:

)هي المنظمات التي توفر الموارد  بما في ذلل الموظفيال  المكت ات الرقمي :

المتخصصيال  لتحديد وبناء وتوفير المنافذ الفكري  )إمكاني  

سير والتوزيع  والحفاظ لعلى السام  وضمال اةتمرار الوحول/اإلتاح ( للتف

مجمولعات المصنفات الرقمي  لعلى مر الامال  بحيل تكول متاح  بستول  

واقتصاديًا لاةتخدام مال ق ل مجتمع محدد أو مجمولع  مال المجتمعات 

 .)المحلي 

ال يقوم بتعديد ال صا   فحرب Donald J. Water وهذا التعريف حسب رأن 

 The Digital Library)اتحاد المكت   الرقمي   م في تقديم وجهة عارولكنه ي د

Federation DLF)   مال و والمتطلبات الوظي ية لتنميتها.لنبا  المكت ات الرقمي

 : 181التالي  العنا رأهمي   خال هذا التعريف ت رز

  "...الرقمي  هي مؤةسات توظف  المكت اتالمنظمات التي توفر الموارد

 الفكري  المجسدة في ةيما الموارد وال لع  متنولع  مال المواردوتعرض مجمو

المتخصصيال  لكنتا ليست بحاج  ألل تكول منظم  لعلى غرار  الموظفيال

المكت ات التقليدي  )أو حتى في ةيا  المكت ات التقليدي (. ولعلى الرغن مال 

أل الموارد التي تتبل تا المكت ات  الرقمي  تؤدن وظائف مماثل  لتلل 

وجودة في المكت ات التقليدي   فننتا في نواح ك يرة  مختلف  في نولعتا. الم

فعلى ة يل الم ال  تعتمد المكت ات الرقمي   لتخايال واةترجال ال يانات 

 التي لعلى الكم يوتر وأنظم  ش ك  إلكتروني   ومتارات هندة  النظن حصرًا

ال المتارات تحتل مرت   متقدم  بيال موارد الموظفيال األةاةييال بداًل م

 التقليدي  للمصنفيال  وأمناء المكت ات المرجعي .

  "...المحافظ  لعلى السام  وضمال "الحفاظ لعلى السام  وضمال االةتمرار

تخيع للقيود الخاح  ومتبل ات التشغيل في بيئ  الش ك   –االةتمرار 

اإللكتروني  التي تتبور بسرلع   وهما وظيفتال حع تا التحقيق. وتجعل 
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 Task Force on Archiving ofالعمل ألرشف  المعلومات الرقمي "  "فرق 

Digital Information   الوظيفتيال مرت بتيال ولكنتما متمياتال. وتجادل فرق

العمل بأل ةام  األشياء الرقمي  ت قاس مال حيل المحتوى وال  ات  والمرجع 

شياء الرقمي   والمورد والسيا . ولكنتا تجادل أييا أل الحفاظ لعلى ةام  األ

لو لام األمر  لي  شرطا كافيًا الةتمرارها. ويعتمد اةتمرارها لعلى لعوامل 

أخرى  م ل: اإلرادة التنظيمي  والوةائل المالي   والتفاوض بشأل الحقو  

  القانوني .

  "... يركا التمييا في المكت ات لعادة لعلى "مجمولعات مال المصنفات الرقمي

المجمولعات )م ًا: ط ي   فني   لعلوم   الموضول  الذن يقوم بتعريف

وموةيقى ....(  أو لعلى المجتمعات المتتم  في المواد التي تن جمعتا )م ًا: 

 Digital Libraryال حوث  الكلي   والجمتور(. اتحاد المكت   الرقمي  

Federation (DLF)  مقتنع بأنا  حالما تنيل المكت ات الرقمي   لال يكول

ياةات مجمولعاتتا هو " رقمن " المواد. وبداًل مال ذلل  الم دأ المحدد لس

ةتكول الم ادئ الممياة  كما هو الحال في غيرها مال المكت ات  هي موضول 

 المواد ورلعاة المجتمع المتتميال بتا.

 "...المكت ات الرقمي  م ل غيرها مال المنظمات متاح  بستول  واقتصاديًا  

داء في بيئ  متبورة وذات قدرة بحاج  إلى وضع معايير لقياس مستوى األ

تنافسي  لعالي . وفي الحد األدنى  لعليتا أل تعك  السمات الوظيفي  للمكت   

الرقمي . وإحدى وةائل قياس جودة الخدم  األةاةي  هي تقيين األداء مال 

حيل التكلف . ومقياس أةاةي ثال لجودة الخدم  يأخذ في االلعت ار كيف أل 

باةتجاب  تجعل المعلومات متاح  للمجتمعات المكت   الرقمي  طولعًا و

 الرالعي . 

 "...المكت ات  االةتخدام مال ق ل مجتمع محدد أو مجمولع  مال المجتمعات

لعمومًا  والرقمي  لعلى وجا الخصوص هي منظمات خدمي . وةتحدد مصالم 

المجتمعات واالحتياجات التي تخدمتا مسار تبوير المكت ات الرقمي   بما في 

ومعظن المكت ات الرقمي  هي  مار في المحتوى والتكنولوجيا.االةت ذلل 
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مكرة  لدلعن التعلين العالي وال حوث  وأنتا ت رر اةت ماراتتا في التبورات 

الرقمي  كوةائل قوي  لتحقيق األهداف المؤةسي  الك رى للمجتمعات 

 األكاديمي  التي تخدمتا.

 ا:أهداف المكت   الرقمي  ووظائفتا ومااياه ثال ًا:

 أهداف المكت   الرقمي  .1

المكت ات هي أك ر مال موارد معلوماتتا ومجمولعاتتا  وأك ر مال الم اني التي 

تيمتا أو النظن التي تشغلتا أو الخدمات التي تقدمتا. تحتون المكت ات لعلى 

متنيي المعلومات الذيال يصدرول األحكام ويفسرول احتياجات المستخدميال؛ 

د للناس )الباا وألعياء هيئ  التدري   إنتا توفر الخدمات والموار

وغيرهن(. ويمكال تكرار بعض الخدمات التقليدي  للمكت ات في المكت   

الرقمي   جائيا أو كليًا  ولكال ال عض اآلخر ال يمكال تكراره. وبعض األلعمال 

 لال تكول رقمي  ولكال ال تاال ذات فائدة لمستخدمي المكت   الرقمي  . 

  الرقمي  امتدادًا ةلسا للمكت   التقليدي  التي توفر ين غي أل تكول المكت 

إلى المعلومات التي  Accessإمكاني  الوحول/اإلتاح   -بأن شكل -للعلماء 

قد تن تقييمتا وتنظيمتا والحفاظ لعليتا. وين غي تقدين الوحول/اإلتاح  إلى 

هذه المجمولع  المتبورة مال المعلومات الرقمي  مال خال ش كات شخصي   

ذلل مال خال خدمات إخصائيي المعلومات )كي تكول مرن  وقابل  وك

 للتوةع(. 

وتييف المكت   الرقمي  قيم  وتوفر الوقت أثناء تمديد ةالعات 

. لذلل فننتا تقلل مال حاجات المستخدميال Accessالمدخل/الوحول/اإلتاح  

رد. لقربتا مال موارد المعلومات  ولكنتا ال تاال تؤكد لعلى نولعي  تلل الموا

إنتا المكت   التي يمكال تخصيصتا بشكل فردن  وفي نتاي  المباف  ةوف 

 .182تكول ةتل  االةتخدام

ومال أهداف المكت   الرقمي  تحسيال التدري  وأداء الواج ات الدراةي  مال 

خال دمل/ إدراص مواد المكت   فيتا. وين غي أل تكول موارد المعلومات التي 

مستقًا  ةواء كال الفصل الذن يتن تدريسا تعت ر متم  لفصل دراةي شكاً 
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في الفصول الدراةي  في الحرم الجامعي أو لعال بعد  للفصل الدراةي غير 

 .183المتاامال والموزل جغرافيًا

 وظائف المكت   الرقمي  .2

 تقوم المكت   الرقمي  بما يلي :

 تنظين مجمولع  مال أنوال الوةائب المتعددة وغيرها مال الموارد. .أ

 متاح   بشكل قابل للمعالج   بالكم يوتر. تجعل الموارد .ا

تقوم بوظيف  االقتناء والتخايال والحف  واالةترجال باةتخدام التكنولوجيا  .ص

 الرقمي .

توفر منفذًا للوحول لكامل المجمولع  المتاح  لع ر الش ك  لعالميًا بشكل  .د

 م اشر أو غير م اشر  مجانًا أو بالدفع )االشتراك مقابل الخدم (.

 أشياء المعلومات للمستخدميال في التعامل مع الكائنات/ تقدم الدلعن .ه

Information Objects 

تسالعد في تنظين ولعرض الكائنات ألعاه لع ر الوةائل اإللكتروني  /الرقمي   .و

 .184.... إلخ

 

 : اإليجابيات والسل يات ولعيوبتا  ماايا المكت   الرقمي  .3

 

في العالن  وهي غير يتن االتصال بالمكت   الرقمي  وتغذيتتا مال أن مكال 

محصورة في مكال مادن أو م نى معيال كالمكت ات التقليدي   ويكفي لمال 

( ال يانات لعلى اإلنترنت أل يكول لا موقع Upload) يرغب في تحميل/ رفع

( تقوم محركات ال حل بتوحيل مال يرغب بتا. Active Linkووحل  فعال  )

باةتخدام  حاةوبا ويمكال أل يحصل المستخدم لعلى معلومات لعلى شاش 

ش ك  اإلنترنت. فالمكت   الرقمي  في الواقع لع ارة لعال ش ك  مال نظام 

اإلح ع )ةواء كانت الكلمات المكتوب  نقرة الوةائب المتعددة التي تتيم ب

إلى المصادر المفتوح (  والوحول/اإلتاح  الصور أو أوالمنبوق  أو الرةوم
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نتا وط الع  الوثائق التي يحتاجتا. وتخاي (Download) واالحتفاظ بتا بتنايلتا

 .ومعظن هذه االةتخدامات تتن مجانًا

  185ايجابيات المكت   الرقمي . 1.3

ال يحتاص مستخدم للمكت   الرقمي  إلى الذهاا للمكت    ال توجد حدود مادي : .أ

جسديًا  فاألشخاص مال جميع أنحاء العالن يمكنتن الحصول لعلى 

المعلومات  طالما يتوفر لتن اتصال إلى نف    Accessالوحول/اإلتاح 

 بننترنت.

إليتا في   المكت ات الرقمي  يمكال الوحول/اإلتاح توافر لعلى مدار السالع : .ا

 أن وقت  لعلى مدار السالع  يوميًا.

يمكال اةتخدام نف  الموارد في نف  الوقت مال ق ل لعدد مال  منافذ متعددة: .ص

 المستخدميال.

إلى محتوى   Accessالوحول/ اإلتاح  توفر المكت    الرقمي  النتل المنظن: .د

أك ر ثراء ببريق  أك ر تنظيمًا  أن أننا يمكال بستول  االنتقال مال الفترس 

 إلى كتاا معيال  ثن إلى فصل خاص منا  وهلن جرا.

يكول المستخدم قادرًا لعلى اةتخدام أن مصبلم لل حل  اةترجال المعلومات: .ه

وتوفر المكت   الرقمي  للمستخدم  ببلب الكلم  أو الع ارة للمجمولع  بأكملتا.

واجتات ودي  جدًا  ويكول المستخدم بنقرة قادرا لعلى الوحول/اإلتاح  إلى 

 موارد المكت   الرقمي .

يمكال إجراء نسخ  ط ق األحل مال األحلي ألن لعدد مال الحف  والصول:  .و

 النسخ متما كال لعدد المرات دول أن تدهور في النولعي .

أل المكت ات التقليدي  محدودة في حّيا التخايال  في حيال الفياء/الحيا:  .ز

المكت ات الرقمي  لديتا القدرة لعلى تخايال معلومات أك ر بك ير  ب ساط  ألل 

المعلومات الرقمي  تتبلب القليل جدًا مال الحّيا المادن الحتوائتا. ولعندما ال 

 يوجد في المكت   حّيا للتوةع  تكول الرقمن  هي الحل الوحيد.
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توفر المكت   الرقمي  االرت اط  بأي  موارد أخرى مال المكت ات : التش يل .ح

 الرقمي  األخرى  وهكذا تتحقق المشارك  بالموارد المتكامل  بستول  جدًا.

: تكلف  االحتفاظ بالمكت   الرقمي  أقل بك ير مال االحتفاظ بالمكت   التكلف  .ط

ال المال تدفع التقليدي . يجب أل تنفق المكت   التقليدي  م الغ ك يرة م

للموظفيال  المحافظ  لعلى الكتاا  واإليجار  والكتب اإلضافي   وحيان  

 الم نى وتشغيلا. وتتخلص المكت ات الرقمي  مال م ل هذه الرةوم.

 الحفاظ لعلى ال يئ  بالحد مال اةتتاك الور  مما يعني الحفاظ لعلى الغابات..ن

  186ةل يات المكت   الرقمي . 2.3

  الرقمي  بمجمولع  مال المظاهر التي يرت ب بعيتا تتم ل ةل يات المكت 

بجوانب فني   وأخرى مرت ب  بالجوانب السلوكي   وأخرى مرت ب  بجوانب 

 قانوني   وأخرى اقتصادي . وهذه بعيتا:

 اقتحام المواقع وفيروةات الكم يوتر. .أ

لعدم وجود توحيد المعايير للمعلومات الرقمي   ووجود معايير لعرض مختلف   .ا

 ت المواد الرقمي  .لمنتجا

تدهور ةريع لخصائص المواد الرقمي  ةواء للموجودة في المواقع او التي تن  .ص

 تخاينتا رقميًا.

ط يع  المخاطر الصحي  مال التعرض لإلشعال مال جتاز العرض إلخ يجعل  .د

 المكت ات الرقمي  لعائقًا في بعض األحيال.

والنشر حيل أل  انتتاك حقو  المؤلف: تنتتل الرقمن  قانول حق التأليف .ه

محتوى الفكر لمؤلف ما يمكال أل ينقل مال ق ل آخر دول االلعتراف با. حتى أل 

إحدى الصعوبات للمكت ات الرقمي  الواجب التغلب لعليتا هي في طريق  

توزيع المعلومات. كيف تقوم المكت   الرقمي  بتوزيع المعلومات بينما تحمي 

 حقو  التأليف والنشر للمؤلف؟

 يتن توحيل المايد حيال :Accessالوحول/اإلتاح  للمنافذ  ببء في ةرلع  .و

الكم يوترات لعلى ش ك  اإلنترنت فنل ةرلع  الوحول/اإلتاح  للمنافذ  مال
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تنخفض نتيج  اليغب لعلى الش ك  ونتيج  للسرلعات والسع  المتوفرة 

 .لاةتخدام

اليف كتكلف  ال ني  التحتي  للمكت   الرقمي   أن ت -التكلف  األولي  مرتفع : .ز

 األجتاة وال رمجيات والش كات  وتأجير دائرة االتصاالت لعمومًا مرتفع  جدًا. 

ةوف تحتاص المكت   الرقمي  إلى نبا  لعال لنقل  -لعرض النبا  الترددن: .ح

موارد الوةائب المتعددة ولكال لعرض النبا  الترددن يتناقص يوما بعد يوم 

 بس ب زيادة مدى اةتخدامتا.

ع زيادة أك ر لحجن المعلومات الرقمي   يص م لعلى نحو النقص في الكفاءة: م .ط

 متاايد مال الصعب إيجاد المواد المناة   لمتم  معين .

ال يئ  غير الب يعي : المكت ات الرقمي  ال يمكنتا اةتنساخ ال يئ  مال المكت   .ن

التقليدي . ك ير مال الناس يجدول أييا متع  قراءة المواد المب ولع  وأنتا 

 ة المواد لعلى شاش  كم يوتر.أةتل مال قراء

المحافظ : نظرًا للتبورات التكنولوجي  يمكال أل تص م المكت   الرقمي   .ك

بسرلع  قديم  وال يانات الخاح  بتا قد تص م غير قابل  للوحول إليتا. وي يال 

التاريخ أل جميع التكنولوجيات لعابرة  وتاريخ تكنولوجيا المعلومات يشير إلى 

 .187نات فننتا بشكل خاص لن تدم طويًاأل نماذص محددة لل يا

 

 المكت   الرقمي  والتحديات في الوطال العربي::  رابعًا

 

حينما نتحدث لعال المكت   الرقمي  في الوطال العربي لعلينا أل نأخذ في 

االلعت ار واقع التكنولوجيا الرقمي  في الوطال العربي  وتحديدًا اةتخدام 

ار اإلنترنت في الوطال العربي  الكم يوتر  وتوابعا التخايني   وانتش

واةتخداماتتا في مجال ال يانات والمعلومات. لال ندخل في إطار دراة  

تاريخي  لدخول الحاةوا واإلنترنت في الوطال العربي  ولكال يكفي اإلشارة 

إلى أنا في منتصف العقد األخير مال القرل العشريال بدأت الحواةيب تدخل 
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الجامعات والمدارس  األلعمال والمكاتب و حياة المجتمعات العربي  بقوة في

 والمنازل.

وفي بداي  القرل الحادن والعشريال بدأت اإلنترنت تنتشر انتشارًا تصالعديًا 

( وشتدت المجتمعات العربي  ثورة في 1في العالن )انظر الملحق جدول رقن 

( لنا مدى 2يظتر الجدول )رقن واةتخدام تكنولوجيا المعلومات )الرقمي (  

شار اإلنترنت الوطال العربي حسب آخر اإلحصائيات المتوفرة  ويكفي أل انت

 2000نشير إلى أل اةتخدام اللغ  العربي  في اإلنترنت قد نما ما بيال لعامي 

أك ر مال ألفيال وخمسائ  ضعف  ولتص م اللغ  العربي  هي ةابع لغ   2011-

س   لعدد السكال مال حيل نفاذها وانتشارها لعالميًا   وي لغ درج  نفاذها بالن

ر لنا مدى التقدم ت(  ولنأخذ بعض األم ل  لدول لعربي  مختلف  لتظ18.8%)

. 2011وحتى نتاي  لعام  2000التائل نس يًا في اةتخدام اإلنترنت  منذ لعام 

 (3)انظر جدول رقن 

وال بد مال اإلشارة في هذا الجانب إلى لعدة أمور تتمنا  ونحال نتحدث لعال 

 ياتتا في الوطال العربي وهي ترت ب بما يلي:المكت   الرقمي  وتحد

 الجانب ال شرن  .1.4

 Leah Halliday and Charles  ليا هاليدان وشارلا اوبنتاينتحدد 

Oppenheimالمعنييال في المكت ات الرقمي   188أححاا المصلح  الرئيسييال

مال أححاا المصلح  ونحال لدوالعي دراةتنا هذه  15بعدد ك ير يايد لعال 

 ا أربع  لعناحر أةاةي  مرت ب  بالجانب ال شرن:ةنتناول هن

     .  العاملول في المكت 

 .ال اح ول واألكاديميول 

  . )الباا ) ورّواد المكت ات 

 . المؤلفول 

 

 في ال يئ  الرقمي العاملول في المكت   . 1. 1.4
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 تمكينيًا في ال يئ  ًاال شل في أل تكنولوجيا المكت   الرقمي  تعت ر لعام

للمعلومات  ولكنتا ال تعمل وحدها بدول بشر  لذا كال الجانب  الجديدة

اإلنساني ال يقل أهمي  لعنتا. وبينما نحتاص التكنولوجيا كوةيل  ت مّكال 

تي ةت مّكال الناس مال التعاول بيال  فالقدرات ال شري  مال ال حل والتعلن  

إلعادة  اإلدارات األخرى والمنظمات  والمتال التي ةتكول متم  للمكت  . ويجب

تعريف القوى العامل  في المكت   لتائن المكت   الرقمي . يجب أل تفكر 

المكت ات في التوظيف ببر  جديدة لموظفيال حاحليال لعلى درجات لعلمي  

مناة    ولتن المتارة الجديدة والخ رة الواةع . المكت   الرقمي  بحاج  إلى 

 .189مسارات وظيفي  جديدة تختلف لعال المكت ات التقليدي 

ولعلى الرغن مال أل ال يئ  الرقمي  بنيت كنظام  ويمكال اةتخدامتا مال ق ل 

مستخدميتا النتائييال م اشرة مال حواةي تن  فننا ال يمكال إغفال دور أميال 

المكت  . فأميال المكت   ولعالن المعلومات في ال يئ  الرقمي  يلامال إللعداد 

تخدم حول المعلومات للنشر اإللكتروني  ولتقدين المشورة للمس

االةتراتيجي  لتحديد الموارد اإللكتروني  ذات الصل  إلخ. ومال الصعب في 

ال يئ  الجديدة لعلى أميال المكت   أل يقرر ما ين غي تنظيما  وكيفي  إلعباء 

 االقت اس  وكيفي  تنظين المجمولع .. إلخ.

ومال هنا كال ال بد أل تنظر المكت ات في الوطال العربي اآلل إلى موظفيتا 

ريق  تراجع فيتا مؤهاتتن ومتماتتن ومال حيل قدرتتن لعلى التعامل بب

تدريب  أولتا  مع تكنولوجيا المعلومات الرقمي   مما يستدلعي أمورًا لعدة :

تعييال مؤهليال ممال  ثانيتا الكوادر للتعامل مع بيئ  المكت   الرقمي   و

ر في النظ ثال تا يحملول درجات أكاديمي  في تكنولوجيا المعلومات. و

تخفيض لعدد الوظائف الاائدة التي ةتص م ال حاج  لتا مع التوجا نحو 

المكت   الرقمي   والعتقد أل هذه األمور ليست حع   التحقيق  ذلل أل 

تخصصات تكنولوجيا المعلومات مال أك ر التخصصات نموًا في الوطال 

ات  العربي  وأح حت ال تخلو جامع  واحدة مال وجود كلي  تكنولوجيا المعلوم
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وهذا يعني توفر الكفاءات الازم  للعمل في ال يئ  الرقمي  وتحديدًا لخدم  

 المكت ات الرقمي .

 

 ال اح ول وألعياء هيئ  التدري :. 2. 1.4

ت وفر المكت   الرقمي  لل اح يال وألعياء هيئ  التدري  إمكانيات هائل  

العد بيانات للوحول إلى المعلومات بمختلف اللغات  والوحول/اإلتاح  إلى قو

في جميع أنحاء العالن  وهنا يجدر اإلشارة أل المعلومات التي نحصل لعليتا 

مال اإلنترنت تختلف في درج  أهميتتا وموثوقيتتا  إال أل ال احل الجاد 

يستبيع أل يع ر ويميا ويحصل لعلى بحوث أحيل  وكتب رقمي  منشورة لعلى 

احل مؤون  ال حل  ومال اإلنترنت أو موجودة في المكت   مما يستل لعلى ال 

هنا يأتي مجال التعاول بيال األكاديمييال وأمناء المكت ات الذيال يمكنتن أل 

يسالعدوا ال اح يال في تمكينتن في الحصول لعلى المعلومات وال يانات داخل 

 التخصصات المختلف .

)تجرب  مكت   جامع  فيادلفيا ما يتوفر مال الكتب  والمراجع  المجمولعات  

لعنوانًا والدوريات المب ولع  التي 71332لمجلدة  مشاريع التخرص الدوريات ا

دوري ( أما االشتراكات اإللكتروني  فتي أك ر مال  184تشترك بتا المكت   )

الكتب  المراجع   EBSCOhost / Science Direct دوري   12000

كتابًا مال خال  84605لعنوانًا  أما الكتب اإللكتروني   71332المجمولعات

وهناك  eBook Academic Collection (EBSCOhost)راك مع موقع االشت

 كتابًا.  74554يوفر  Ebraryاشتراك للكتب مال خال 

وهذه األرقام تعبينا فكرة واضح  لعال اإلمكانيات التي توفرها المكت   

اإللكتروني  مقابل ما توفره المكت  . وتعبينا أييًا تصورًا لمدى ما يمكال أل 

وألعياء هيئ  التدري  مال دخول لعالن المكت   الرقمي   يجنيا ال اح ول

بتوفير االشتراكات المناة   لتخصصاتتن. ولعلى الرغن مال وجود كل هذه 

 ال يانات الرقمي  إال أل اةتخدامتا كال نس يا ضئيًا في جامع  فيادلفيا.
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 2012  فيادلفيا بجامع خال شتر أيار  إحصائي  لعدد  اةتخدامات قوالعد ال يانات اإللكتروني 

Ebrary EBSCOhost 

Sessions Pages Viewed Pages Printed Sessions Searches  Total Full text Abstract 

45 773 50 185 2551 218 2487 

 

 البل   ورواد المكت   العاديول: .3. 1.4

 يشكل لعاوف البل   لعال ارتياد المكت ات أك ر التحديات لتا.

لرقمي  اليوم تقري ًا هي الماذ الوحيد للتعامل مع الكلم  أح حت المكت   ا

المكتوب   وتشكو المكت ات لعمومًا مال قل  روادها ةواء كانوا طل   أو قراء 

 لعادييال.

فاإلنترنت وفرت لرواد المكت   بدياً إذ إنتن وهن في أن مكات يتواجدول فيا 

  إلى العديد مال العمل  المقتى  المنال...إلخ بنمكانتن الوحول/اإلتاح

ال يانات والمعلومات والكتب وال حوث الرقمي   ووفرت كذلل إمكاني  

الوحول/اإلتاح  إلى الصحف والمجات والدوريات المتخصص  وهذا كلا ما 

 يدلعو إلى االلعتراف بالعاوف الجمالعي لعال المكت   التقليدي . 

تالي  فننتن ال لعدد قليل مال الباا لديتن لقاءات م اشرة مع المكت    وبال

يدركول وجود الكن التائل مال المعلومات العلمي  المفيدة أو كيفي  الع ور 

 لعليتا. 

وتظتر تجرب  جامع  فيادلفيا ضعف تردد طل   الجامع  لعلى المكت   

(: إحصائي  اإللعارة 5وخصوحًا طل   الكليات العلمي . )انظر جدول )رقن 

مع  فيادلفيا في شترن نيسال وأيار كليات جا  وزيارة المكت   مال ق ل طاا

2012.) 

 ةتيفالويستكشف   -ولدى المكت    فرح  إلشراك الباا في طر  جديدة

هذه النقب  في مقال لا بعنوال "التدري   Stephen Nichols نيكولا

المشارك: المكت   وأنا" الباا الجامعيول  هن المفتاح لمستق ل العمل في 

اء هيئ  التدري  وأمناء المكت ات   إلى إشراك بحوث المكت  . يحتاص ألعي
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الباا الجامعييال في اةتخدام مجمولعات ال يانات التي يجرن جل تا لعلى 

اإلنترنت  ةواء ما إذا كال الباا يتعرضول لمواد ال حل المكدة  وإشراكتن 

في اةتخدام مجمولعات ال يانات الجديدة لعلى ش ك  اإلنترنت  أو تقدين 

وةائل أخرى  فنل للمكت   إمكاني  للعب دور ك ير في الدلعن لتن في 

وظيف  تتوافق بشكل وثيق مع  -التدري  الجامعي والدراةات العليا والتعلن 

 .190متم  مال الجامع 

وفي الوطال العربي نحتاص إلى م ل هذه الر ي  التي فيا يستن المكت يول 

لعلى إشراكتن وهيئات التدري  الةترجال البل   إلى حيال المكت   والعمل 

في المكت ات مع تبور بيئتتا الرقمي  لإلفادة القصوى منتا في بحوثتن 

 وزيادة معارفتن وتنمي  ثقافاتتن.

 المؤلفول:   .4. 1.4

مال التحديات التي تواجا متصفحي المواد الرقمي  مشكل  نولعي  ما يمكال أل 

ادة  وما يقرأوه فيتا  وين ع ذلل مال التسا ل حول مال هو المؤلف لتلل الم

درج  موثوقي  كتابتا؟ وأن المؤلفيال الذيال يمكال أل تعتمدهن المكت   

 الرقمي ؟

أح حت الكتاب  اإللكتروني  متاح  لكل فرد يرغب في ذلل  ومال خال 

المواقع العديدة أح م بنمكال أن شخص أل يكول مؤلفًا وقارئًا وناشرًا في آل 

لكتروني  وفرت منابر هام  تجعل واحد. فالمنتديات والمجات والمدونات  اإل

مال األفراد العادييال والموهوبيال كتابًا قد يقرأ لتن لعشرات اآلالف في حيال لو 

 ط ع كتابًا قد ال يجد لا لعشرات القراء. 

فيما يتعلق بالكتاا المحترفيال أو المؤلفيال فالنشر اإللكتروني بالنس   لتن 

والتعوييات المالي  يرت ب با نقبتال وهما: حقو  الملكي  الفكري  

 إلنتاجتن  ةنناقشتما الحقًا.

وتشكل ال يئ  الجديدة بيئ  تحد  ألميال المكت   التي تقرر مال هو المؤلف ومال 

هو الناشر ومال هو المستخدم؟ في ال يئ  الجديدة أن شخص لديا حق 

الوحول/اإلتاح  إلى ش ك  المكت ات الرقمي  يمكال أل يكول ناشرًا بمجرد 
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ل إلى مجمولع  مناقش  لعلى ش ك  اإلنترنت أو بوةائل أخرى. نشر الرةائ

ال يئ  االفتراضي  مفتوح  للجميع. ولدى أمناء المكت ات الفرح  لرقمن  مواد 

فريدة مال نولعتا في مجمولعات مكت اتتن, والتي يمكال بعد ذلل أل تص م 

 . 191متاح  لمستخدمي الش ك  العالمي  بوجا لعام

 الجانب االقتصادن: .2.4

شكل ال عد االقتصادن أحد التحديات التي تواجا المكت   الرقمي  في الوطال ي

في الجوانب االقتصادي  للمكت ات الرقمي  يكول التركيا  العربي  ولعند النظر

رقمي   لعلى لعلى العوامل المالي  التي تتصل م اشرة بخدمات المكت   ال

ة يل الم ال أةعار الموارد وال ني  التحتي   والعوامل االقتصادي  األخرى. 

التي تشمل تكلف  التحميل لل يانات )حور  فيديوهات  كتب إلكتروني ... 

 إلخ(  والوقت الذن يستغرقا المرء لتصفي  المعلومات .

عرف لعلى وكي نتعرف لعلى ال عد االقتصادن للمكت   الرقمي  لعلينا أل نت

 الجوانب التالي :

 .  ال نى المادي  والتكنولوجي  الازم  للمكت 

 .تكلف  التشغيل واإلنتاص 

 . الميااني  المتاح 

 .  حقو  التأليف والنشر والملكي  الفكري  والفني 

 

 ال نى المادي  والتكنولوجي  الازم  للمكت  : .1. 2.4

لمجمولع  منظم  مال  تحتاص المكت   الرقمي  التي هي لع ارة لعال إدارة

المعلومات الرقمي  مع الخدمات المرت ب  بتا حيل يتن خال المعلومات 

 وإرةالتا.

أو أن  TCP/IPوالتي يمكال الوحول إليتا مال جتاز كم يوتر باةتخدام 

بروتوكول آخر لع ر ش ك  اتصال لع ر ش ك  اإلنترنت والش ك  العالمي  التي 

وجي  لتبوير وتشغيل المكت   الرقمي . تم ل القوة الدافع  وال يئ  التكنول
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وتوفر ش ك  اإلنترنت أدوات وتقنيات لنشر المعلومات لع رها.  وفيما يلي 

 :192الحصول لعلى مكت ات رقمي  متبل اتبعض 

 

  حندو  VCR DVD &. اللول T.V: الوةائل السمعي  وال صري أجتاة  .أ

 التاتف إلخ. الصوت 

 إلخ. U PS وةائب المتعددة . مع الP.Cالخادم   أجتاة الكم يوتر: .ا

   اإلنترنت إلخ.LAN  MAN   WAN الش ك : .ص

طابع  ليار  دوت ماتريك   طابع  باركود  طابع  رةومات رقمي   البابع : .د

 .إلخ

إتش بي مسم النفاث   المسبح   الور   ط ل ماةم  الماةم اليوئي: .ه

ميرا اضوئي  الماةم اليوئي الشريح   ميكروفيلمينل الماةم اليوئي  الك

 .الرقمي   ماةح  ال اركود إلخ

 إلخ. Jukebox: جتاز التخايال ال صري   األقراص الميغوط   أجتاة التخايال .و

 .WANو LANأن برمجيات مناة    ومترابب  ومناة   التصال  ال رمجيات: .ز

.PC Pandi . 

تلل التي يمكال أل يخانتا الكم يوتر  وينظمتا    موارد المكت   الرقمي  .ح

 عرضتا.ويرةلتا وي

وتشمل المواد المب ولع  واإللكتروني  أو المواد الرقمي . والكتاا اإللكتروني 

E-book   والكتاا الصوتيv-book  وقد تكول المواد الرقمي  مال أنوال

الوةائب المتعددة أو أن نول آخر م ل معلومات الصوت الرقمي   والفيديو  

ريب   وحورة  ومعلومات كامل النص مال حورة ورةن  وحوت رقمي  خ

الصور الممسوح   وحوتيات الرةوم ال ياني     و3Dوالصور ثاثي  األبعاد 

 وتسجيل الفيديو...إلخ. 

 تكلف  التشغيل واإلنتاص: .2. 2.4

تحتاص المكت   الرقمي  إلى كادر محترف باإلضاف  إلى تقنيات وبرامل 

يتا  إتاح  حاةوبي  والربب اإللكتروني وتوفير حقو  الوحول/ اإلتاح  إل
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  المعلومات في شكل رقمي لعلى نبا  واةع يتبلب حقو  دلعن للوحول

Access  واالةتخدام  بما في ذلل حقو  التأليف والنشر  والمحافظ  لعلى

ةام  الوثيق   ومنم التراخيص  والدفع مقابل االةتخدام  وحجا المواقع 

ات /المواد الخام وتكلف  التشغيل واإلنتاص )ال رمجي اإللكتروني  وحيانتتا 

/الربب اإللكتروني /خدم  التاتف والكترباء( والتكلف  المرت ب  بالجتد 

  اإلنساني .

جتود المستمرة للحفاظ لعلى الجعل المكت   الرقمي  مفيدة  يلام توفير ل

جودة مناة   للمحتوى الرقمي. وهذا أييا لي  جتدا فرديًا. ويجب إشراك 

في لعملي  خلق المحتوى الرقمي للجودة  المنظمات المختلف  في المجتمع

المبلوب  وهذه أمور ذات تكلف  لعالي   مما يستدلعي لعربيًا إلى جتد جمالعي 

ومشترك ومنظن تشارك فيا الجامعات العربي  مال خال مشرول لعربي 

مشترك في مجال توفير بيانات المكت   الرقمي  التي توظف لخدم  البل   

 وال حل العلمي.

 ااني  المتاح :المي .3. 2.4

تختلف ال لدال العربي  مال حيل قدراتتا االقتصادي   فتناك دول فيتا فائض 

ميااني  ةنويًا وأخرى تعاني مال لعجا ك ير في مياانياتتا  وي قف كواهلتا 

الديول وخدم  ةداد الديول  وم ل هذا األمر ينعك  بشكل م اشر لعلى 

كال أل يخصص بمياانياتتا  مؤةساتتا التعليمي  وال قافي  مال خال ما يم

 وهذا ينعك  بشكل م اشر لعلى ما يخصص مال ميااني  للمكت ات. 

وتواجا المكت ات المشاكل نتيج  لقيود الميااني   إذ تاداد يوما إثر يوم أةعار 

الكتب واالشتراك في المجات والدوريات مع االنفجار الذن حدث في 

في ميااني  المكت   أك ر  المعلومات العلمي  ومع ذلل  هناك تخفييات 

 مشكل  تواجا المكت ات.

 أندرو أودلياكوويحدد النموذص االقتصادن لنشر مجل  إلكتروني  الذن اقترحا 

Andrew ODLyzko    يحدد تكاليف اشتراك المكت   كعنصر هام في أزم
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'الساةل'. ويقول أودلياكو أل منظور المنظوم  يكشف أل أزم  الساةل 

 (ODLyzko 1999)لمكت  . أزم  تكلف  ا

مرئي  مما يستن في وقد ركات المكت ات لعلى أةعار االشتراك كمشكل  

أزمات ميااني  المكت    ولكال  في الواقع  لكل دوالر ينفق لعلى اقتناء مجل   

ينفق دوالرال لعلى تجتيا وتخايال ومناول  المجات المب ولع . هناك جدل 

 ;Bot et al. 1998نسخ مب ولع   نشر بأل النشر اإللكتروني أرخص بك ير مال

Fishwick et al. 1998;  Harnad 1996; Harnad and Hemus 1997; O’Donnel 1996( .

أنصار هذه الحج  يرول أل تكلف  ط الع  وتوزيع المجل  تم ل نس   ك يرة 

مال تكلف  إجمالي النشر. يتن تلّقي المحتوى وتحكيما مجانًا  ولعادة   يمنم 

الب ع والنشر للناشر الذن يكول حرًا في إخراص المواد في أن المؤلف حقو  

شكل مائن وتوزيعا مقابل رةن نقدن. في بيئ  إلكتروني   تكاليف توزيع 

المحتوى ال يعتد با  وهكذا  ين غي أل تكول تكلف  إجمالي  لنشر مجل  

 .193إلكتروني  أقل بك ير مما لعليا لمجل  مب ولع 

تبوير المجات اإللكتروني  وخدمات اإلمداد للمادة ونشأ الك ير مال الحوافا ل

 المكت ات بس ب:  اإللكتروني  الفردي  مال اليغب المالي لعلى

 القيود المفروض  لعلى الميااني  ؛  .أ

 انفجار في المعلومات العلمي ؛  .ا

 (Tenopir and King 1997) زيادة أةعار المجات بما يفو  المعدل العام للتيخن. .ص

ي  المرت ب  بتكلف  رةوم االشتراك )لعلى ة يل الم ال التكاليف اإلضاف

الحفاظ لعلى حسابات والوحول/ اإلتاح  المقييد( جن ًا إلى جنب مع ال قاف  

إلنترنت التي تتبلب فعليًا أل يكول معظن المحتوى متاحًا مال ا المجاني 

مجانا  تجعل مال الصعب اةترداد التكاليف م اشرة مال المستخدميال. بديا 

ذص االشتراك التقليدن فنل المؤلفيال يستردول التكاليف مال الرةوم لنمو

 Harnad) لعلى الصفح  ومما يجعل المجات المتاح  للمستخدميال مجانًا.

1996; Harnad and Hemus 1997) 
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 حقو  التأليف والنشر والملكي  الفكري  والفني : .4. 2.4

الرقمي  أحد التحديات  تشكل الملكي  والفني  للمواد المعروض  في المكت  

الرئيسي  في الوطال العربي. وين ع ذلل مال أمريال  األمر األول يرت ب بالقدرة 

لعلى اةتنساخ المواد وإلعادة نشرها دول اإلشارة إلىمؤلفتا أو مصدرها. 

وال عض اآلخر يرت ب بالحقو  المادي  للمؤلفيال الذيال يتن نشر مؤلفاتتن 

 لعلى المكت   الرقمي .

بعض قيايا حقو  التأليف والنشر هي مرت ب  باالقتصاد  ولكال  وهكذا فنل

جاءاً ك يرًا مال المشكل  في نظر المكت ات هو لعدم قدرتنا لعلى الحصول لعلى 

أذونات رخيص  المسم اليوئي ووضع المواد لعلى ش ك  اإلنترنت التي مال 

 تيم "الواضم أل لي  لتا أن قيم  تجاري . وكيف يتن التعامل مع  المواد "الي

 )نفدت الب الع  ولكال لن  تخرص مال حقو  التأليف والنشر(.

ونحال أييا بحاج  إلى فتن كيفي  التعامل مع العناحر التي لن تتن تسميتتا 

مع أن منتل أو تاريخ ووضع حقو  التأليف والنشر واألذونات التي يمكال أل 

اليتيم "  تكول معقدة للغاي . هذه تشكل فئ  مختلف  مال األلعمال "المعاول /

ولكنتا أييا لعموما لي  لتا أن قيم  تجاري . مرة أخرى  ةيكول مال األفيل 

وجود نول مال نظام الترخيص اإلج ارن مع الرةوم المدفولع  إلى جمعي   

 .194المؤلفيال/ملحنيال

ويشعر بالقلق مؤلفول ووكاء  وناشرول موزلعو المواد اإللكتروني  إزاء 

لتا مؤلفول ووكاء  وناشرول إزاء انتتاك حقو  الملكي  الفكري  والفني  لمواد 

التأليف والنشر. فننا أةتل بك ير نسخ قرص ميغوط  أو تحميل كتاا 

إلكتروني  ولعمل منتا نسخ غير مرخص   بداًل مال إلعادة إنتاص مجلدات 

وتوزيعتا ببريق  غير شرلعي . وهناك تغييرات جوهري  في قانول حقو  

مال -يرات في البريق  التي تب ق فيتا القوانيالو/أو التغي--التأليف والنشر

المحتمل أل تحدث مع توةع المكت ات   الرقمي  واةتخدامتا  حيل تص م أك ر 

 . 195انتشارًا

 



267 
 

 حقو  الجانب المعلوماتي: .3.4

هي أن نول مال المعلومات الرقمي  أشرنا في ال داي  إلى أل بيانات المكت   

ت التي تصف الموارد أو تسالعدها في التي تنتل أو تنسق مال ق ل المكت ا

 االكتشاف ةواء كانت كلم  مكتوب  أو منبوق  أو ملف حورة أو حوت .

أنا ين غي العت ار المكت ات كا"بيئات   Gail McMillanويرى جيل ماكمال

وهي تصور بدق  نظام الناس   " information ecologiesالمعلومات  

اخل بيئ  معين . فال يئ   فيا لعال والممارةات والقين  والتكنولوجيات د

الناس)وكذلل  القين(  أجدها مفقودة إلى حد ك ير في المكت ات الرقمي . 

وقيم  أةاةي  في بيئات المعلومات أنا يجب أل يكول لدى كاف  المستخدميال 

إلى المعلومات؛ هذه المعلومات التي قد تأتي في  Accessالوحول/ اإلتاح  

لي  فقب الرقمي  أو الورقي   ولكال مال خال أشكال مختلف  ك يرة  

  وتتم ل تحديات 196التدري  في الفصول الدراةي   والمناقش   والتش يل

الجانب المعلوماتي للمكت ات الرقمي  في بيئ  ال يانات العربي   بالعناحر 

 التالي  :

  وال يانات المتصل  المفتوح . بيانات المكت   المتصل / المرت ب   

 المفتوح  واةتخدام اللغ  العربي . ال يانات 

 . ترجم  ال يانات إلى اللغ  العربي 

 . الجامعات  والحاج  إلى المعلومات 

 

   بيانات المكت    المتصل / المرت ب  وال يانات المتصل  المفتوح  .1. 3.4

هي ال يانات المنشورة وفقا للم ادئ المصمم  لتستيل الروابب بيال قوالعد 

ات العناحر  ومفردات القيم . تستخدم ال يانات المتصل  ال يانات ومجمولع

 Uniform Resource Identifiers (URIs)معرنفات )محددات( الموارد الموحدة 

 كمعرنفات فريدة مال نولعتا لعلى مستوى العالن.

 : تصل / المرت ب بيانات المكت   الم .أ

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
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هي أن نول مال بيانات المكت   )كما هي محددة ألعاه( التي يتن التع ير لعنتا 

ك يانات مرت ب   وهي بتذا تشير إلى قابلي  التشغيل ال يني التقني 

 .197لل يانات

ويمكال وحف الموارد بالتعاول مع المكت ات األخرى والمتصل  بال يانات التي 

ى أو حتى مال ق ل األفراد. م ل الوحل /الربب تستن بتا المجتمعات األخر

الذن يجرن اليوم بيال مستندات ويب  فنل"ال يانات المتصل  /المرت ب " 

تسمم للجميع بالمساهم  بخ رة فريدة مال نولعتا في نموذص  يمكال إلعادة 

اةتخداما وإلعادة تجميعا مع خ رة اآلخريال. ويمكال للمكت ات مع "ال يانات 

المفتوح " زيادة وجودها لعلى ش ك  اإلنترنت  حيل  المتصل  /المرت ب 

 .198يمكال لمعظن ال اح يال أل يجدوا المعلومات

ويمكال لتكنولوجيا ال يانات المرت ب  أل تسالعد المنظمات لعلى تحسيال 

لعمليات بياناتتا الداخلي  والحفاظ لعلى روابب أفيل بينتا  لعلى ة يل 

كال تحسيال لعمليات نشر ال يانات الم ال  األشياء الرقمي  وأوحافتا. فننا يم

داخل المنظمات حتى لعندما ال تكول ال يانات مفتوح  تمامًا. العتماد 

تكنولوجيا"ال يانات المتصل  /المرت ب " السائدة ةوف يعبي المكت ات خيارًا 

أوةع في ال ائعيال  واةتخدام حيغ "ال يانات المتصل  /المرت ب " القياةي  

ال مجمولع  ك يرة مال المبوريال والتفالعل معتن  ةتتيم للمكت ات التجنيد م

 .199واةتغالتن

 :Linked open data (LOD)بيانات المكت   المتصل  المفتوح   .ا

لعلى االةتخدام المت ادل القانوني )لعلى التوافق  تركا"ال يانات المفتوح "

قابل  لاةتخدام  بيانات(. وهي في جوهرها Legal Interoperability  القانول

وتتم ل االةتفادة منتا  فيما  .200وإللعادة التوزيع   وإللعادة االةتخدام بحري 

 يلي :

ربب ال يانات المتصل  المفتوح  ييع المعلومات حيل ي حل الناس لعنتا لعلى  (1

 ش ك  اإلنترنت.
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تستبيع توةيع  Linked open data (LOD)ال يانات المتصل  المفتوح  

 اةكتشاف المحتوى.

تفتم فرص التجديد واالبتكار الخا  في المجال  توح ال يانات المتصل  المف (2

 الدراةي الرقمي والمشارك  .

 ال يانات المتصل  المفتوح  تسمم للتحسيال المستمر المفتوح لل يانات. (3

ال يانات المتصل  المفتوح  بننشاء مخال آلي لعملي لل يانات حيل يمكال أل  (4

 ت نى الخدمات المحسن . 

 مخازل النبا . لمفتوح  قد تستل كسر طغيالبيانات المكت   المتصل  ا (5

 Accessتوفير إمكاني  الوحول/اإلتاح  (يمكال لل يانات المتصل  المفتوح   (6

الم اشر إلى ال يانات ببر  غير ممكن  حاليًا  وتوفر فوائد غير متوقع  مال 

شأنتا أل تظتر في وقت الحق كمخازل لل يانات المتصل  المفتوح  ويمكال 

 .201ا ميالعف توةيعتا أضعاف

وتعتمد في نجاحتا أح حت بيانات المكت   المرت ب  المفتوح  اليوم متاح  

لعلى قدرة الممارةيال لتحديدها وإلعادة اةتخدامتا  أو رببتا إلى الموارد 

 األخرى المتاح  مال ال يانات المرت ب .

ولعل الوطال العربي بمؤةساتا التعليمي  وال قافي  يسعى إلى تكويال قالعدة  (7

  لل يانات المتصل  المفتوح  التي ةتعاز ثراء قالعدة ال يانات مشترك

بالعربي   وتوفر تكرارا الجتود فيما يتعلق بتكرار المواد التي تن توفيرها في 

( Uploadالمكت   اإللكتروني  مال خال مؤةسات لعديدة  م ل تكرار تحميل )

 كتب التراث والكتب الديني  وغيرها.

 

 واةتخدام اللغ  العربي . ال يانات المفتوح  2 .3.4

 

( إلى أك ر لعشر لغات اةتخدامًا لعلى ش ك  اإلنترنت والذن 3يشير جدول )رقن

يظتر بأل ترتيب اللغ  العربي  يأتي في المقام السابع لعلى الرغن مال أل 
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بعض الناطقيال باللغات الياباني  وال رتغالي  واأللماني  أقل بك ير مال لعدد 

       (. 3)أنظر الملحق جدول رقن لعربي  الناطقيال باللغ  العربي  ا

ويحق لنا أل نتساءل لعال مدى اةتخدام اللغ  العربي  في اإلنترنت وحجن 

المواد المتوفرة باللغ  العربي  لعلى ش ك  اإلنترنت  ولعال محركات ال حل 

باللغ  العربي   والمواقع اإللكتروني .ألل اللغ  في ةيا  التوجا لدى ك ير مال 

بي  تتجا نحو تعمين اللغ  االنجلياي  في المدارس والجامعات لعلى الدول العر

حساا اللغ  العربي  لتص م في موقف يستدلعي الدفال لعنتا والحفاظ لعليتا 

 باةتخدامتا في مجاالت الحياة كاف  .

فيما يتعلق بالحفاظ لعلى  Leonid Kalinichenko ليونيد كالينشكوويتسائل 

هوي  ثقافي  وتاريخي  في التعلين ولعولم   اللغ  الوطني   فيا لعال وجود

تجاه المكت   الرقمي   هل التحركالمكت ات الرقمي  التعليمي   قائًا: 

دولي  خبوة معقول ؟ أو هل األفيل أل يكول هناك المكت ات  التعليمي 

ال مالرقمي  التعليمي  الوطني  التي تتفالعل ببريق  ما؟ إذا كال األمر كذلل  

لى توجيا وضمال إمكاني  التشغيل المتداخل؟ الحج  القائل  الذن ةيسالعد لع

م ررة تمامًا. هل  يستلDLE بأل كل دول  تحتاص المكت   الرقمي  التعليمي  

تستبيع كل أم  واحدة توفيرها؟ لماذا ال تكول هناك المكت ات الرقمي  

مولعات جالتعليمي  اإلقليمي ؟ لماذا ال تكول المكت ات الرقمي  التعليمي   للم

اللغوي ؟ هل االختافات في اللغ  حقًا متم  جدًا بحيل يجب أل يكول لدينا 

المكت ات الرقمي  التعليمي  مختلف  لعندما قد يكول المحتوى بلغات مختلف ؟ 

ماذا لعال بلدال م ل التند حيل توجد العديد مال اللغات؟ ماذا لعال حقيق  أل 

ألنا يستخدم لغ   تعلين الرياضيات مرت ب أقل باللغ  الب يعي 

 ؟202الرياضيات

تسا الت ليونيد كالينشكو لتا وجاهتتا وهي تجعلنا في الوطال العربي نشعر 

بأهمي  االهتمام بلغتنا القومي   ونعمل مال أجل تفعيلتا لصنع المكت   

الرقمي  المتصل  المفتوح  التعليمي  العربي  لعلى مستوى قومي بتيافر 

 .الجتود والعمل العربي المشترك
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ويمكال اإلشارة هنا إلى أل هناك العديد مال ال يانات المتصل  المفتوح  لعربيًا  

هناك العديد مال المواقع والموةولعات المعرفي  التي هي متاح  اليوم  

وكذلل أح م متاحًا لعشرات اآلالف مال الكتب العربي  وال يانات بالعربي  التي 

مال الماح  أل هذه الكتب يستبيع المستخدم أل ينالتا مال مواقع مختلف . و

وال يانات يغلب لعليتا البابع الديني والتراثي واألدبي  أما ذات المحتوى 

 العلمي فقليل  للغاي  .

ويكفي أل نشير إلى بعض المواقع التي توفر فرحاً للحصول لعلى كتب كامل  

مجاناً م ل موقع ةلسل  لعالن المعرف  الكويتي   فمئات الكتب مال منشوراتتا 

ح  بالمجال  وكذلل منشورات اتحاد الكتاا العرا بسوريا وهي في أغل تا متا

 4)انظر ملحق رقن .كتب أدبي   باإلضاف  إلى كتب فكري  وأخرى مترجم 

 الموةولعات التي تتوفر فيتا المعلومات باللغ  العربي (

  وهي تقدم لعدة خدمات العالمي ويوجد اآلل مواقع لعديدة ترت ب بالش ك  

 فتوح .لمصادر م

ناهيل لعال ويكي يديا العربي   وهي مقارن  بال يانات الموجودة باإلنجلياي  

بيانات تعد جداً ضئيل   ولكال مياتتا أنتا ت حيل ال احل إلى مصادر باإلنجلياي  

 .ووحات تقود إلى معلومات يحتاجتا ال احل

 

 ترجم  ال يانات إلى اللغ  العربي  .3 .3.4

 

اآلل وجود إمكانيات للترجم  الفوري  في مواقع مما تتيحا المكت   الرقمي  

(  وغيرهما. وإذا كانت Bingمتعددة وتوفر جوجل هذه الخدم  وكذلل موقع )

بعض المواقع تقدم ترجمات فوري  للمستند الذن يبل ا المستخدم  إال أل 

م ل هذه الخدمات تظل لعاجاة لعال توفير المعلومات الصحيح   نتيج  لقصور 

  لفتن المفردات في ةياقتا الصحيم  ولذا فنل ترجمات الترجم  اآللي

النصوص ت دو ميحك  تمامًا  ومال ثن فنل م ل هذه الترجمات ال تفيد الذيال 

ال يتقنول اللغ  التي تن الترجم  لعنتا وال يتقنول اللغ  العربي   وةيظل 
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مجال تحسيال الترجم  اآللي  إلى العربي  يحتاص إلى جتود إضافي   لعل مال 

ينتا توفير اختيارات المفردات في الترجم   تجعل المستخدم يختار السيا  ب

 المنبقي واألفيل.

 

 الجامعات والحاج  إلى المعلومات .4. 3.4

 

يشكل التوةع في إنشاء الجامعات الحكومي  والخاح  في الوطال العربي 

  تحديًا م اشرًا للجانب المعلوماتي مال حيل توفير اإلمكانيات المعلوماتي

للمنتس يال للجامعات طابًا وأةاتذة وموظفيال  لقد زاد لعدد الملتحقيال بتا 

مال البل   بشكل الفت  ولذا فنل هذا ةيفرض حتما لعلى الجامعات التوجا 

الةتخدام التعلن اإللكتروني والتعلن المماوص ما بيال التعلين التقليدن 

  اء لعنتا .واإللكتروني  وبذا تكول المكت   الرقمي  ضرورة ال اةتغن

ولقد شتد الوطال العربي خال العقديال الماضييال ثورة كمي  في مجال 

التعلين  العالي  فمئات الجامعات والكليات والمعاهد الحكومي  والخاح  تن 

 إنشا ها . 

ويكفي أل نعبي بعض األم ل  لعلى النمو في الجامعات العربي  التي كانت 

 2012يال وما آلت إليا الحال اليوم لعام في نتاي  العقد ال امال مال القرل العشر

 لعلى ة يل الم ال : 

 ( جامع .31في األردل كال هناك أربع جامعات حكومي   وأح م اآلل فيتا ) (6

في اإلمارات كال هناك ثاث جامعات أو كليات جامعي  تمنم ال كالوريوس   (7

 ( جامع  وكلي  جامعي .86واآلل أح م هناك )

 ( جامع  .17ات حكومي   واآلل أح م فيتا )وةوريا كال هناك أربع جامع (8

 ( جامع .47والجاائر كال فيتا لعدد ال يايد لعال أحابع اليديال   وأح م فيتا ) (9

 ( جامع .48والسعودي  كال فيتا خم  جامعات  واآلل أح م فيتا ) (10

إل هذه األرقام ليست مؤشرات نولعي   ومع ذلل فننتا تشير إلى العدد 

مقالعد الدراة  في الكليات المختلف   ولعلى العدد المتاايد مال البل   لعلى 
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المتاايد مال ألعياء هيئ  التدري  وال اح يال  الذيال مال المفترض أنتن 

ةيحتاجول إلى معلومات المكت    ومال ثن فنل ضغوط األلعداد المتاايدة 

تحتاص إلى االنتقال نحو المكت   اإللكتروني  وتوظيفتا توظيفاً جيدًا. ولذا فنننا 

اآلل توجتاً الةتخدام التعلن اإللكتروني والتعلن المماوص بيال اإللكتروني نجد 

والتقليدن  وهذا يقود إلى دور أك ر لإلفادة مال المكت ات الرقمي . وهذا األمر 

يحتاص إلى التعاول فيما بينتا مال أجل إنتاص مواد تدريسي  رقمي   وتوفير 

بيال المدرس والبالب. برامل مشترك  لعال طريق اإلنترنت تتيم التفالعل 

ويستدلعي األمر العمل المشترك مال أجل حنع مكت   تعليمي  رقمي  لعربي  

مشترك  تتعاول في ذلل مع المكت ات الوطني   وتص م متاح  إقليميًا 

 ولعالميًا.

 2003ومال أم ل  العمل المشترك الم ادرة التي أطلقتتا اليونسكو في لعام 

والتعلن  فتراضي  ) مراكا ابال ةينا للمعرف بننشاء مشرول  جامع  ابال ةينا اال

اإللكتروني( في جامعات ال لدال التالي : الجاائر  ق رص  فرنسا  بريبانيا  

مصر  إيباليا  األردل  ل نال  مالبا  المغرا  فلسبيال  إة انيا  الجمتوري  

العربي  السوري   تون   العرا   تركيا  وبعض الدول اإلفريقي . واتفقت 

فيادلفيا مع اليونسكو بالعت ار مركا ابال ةينا للتعلن اإللكتروني في  جامع 

مركا دولياً يخدم جميع جامعات الحوض المتوةبي  والدول -جامع  فيادلفيا 

االفريقي  المشارك  بمشرول مركا ابال ةينا مال خال احتيانا  لخوادم 

(Serversرئيسي  لتحميل جميع ال يانات )  للدول  والمواد اإللكتروني

 فرنسا وبالتنسيق مع -المشارك  رديفًا للخوادم الموجودة في اليونسكو

لعمادة التعلن لعال بعد في جامع  فيادلفيا. وقد ألعد المركا لعددا مال 

انتاص مركا   )6)انظر جدول رقن  المقررات التي أح حت متاح  لعلى اإلنترنت

  لكليات مختلف  ابال ةينا بجامع  فيادلفيا لمجمولع  مال المواد التدريسي

 .(2011لعام  مال الجامع 
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وال يغيب لعال بالنا في هذا السيا  لإلشارة إلى أل وزارات التعلين العالي 

ال زالت مقصرة بشأل العتماد المكت ات  ومجال  االلعتماد في ال لدال العربي 

 الجامعات. للمعرف  في اإللكتروني  كمصادر

 الجانب االجتمالعي. 4.4

ني واالجتمالعي في اةتخدام المكت ات اإللكتروني  تحديًا يشكل ال عد اإلنسا

كول مجرد مستودل أك ر مال أل تبالنس   للناس فتي نفسيًا واجتمالعيًا  

للمعلومات. فالمكت   كانت مجاالً للتفالعل اإلنساني االجتمالعي  ولكال المكت   

 عاإللكتروني  تفرض لعلى المستخدم ظرفًا انعااليًا إج اريًا  فتو يستبي

الوحول إليتا لع ر ش ك  اإلنترنت حي ما يكول  في غرف  نوما  أو في مكت ا  

المقتى.... إلخ  وحينما ينشغل بتا فنل لا لعالما الخاص الذن ي حر فيا   أو في

وهذا يقود إلى تقليل فرص التفالعل االجتمالعي  ويقود المرء إلى اةتتاك 

ص آخر  ومال موقع إلى وقت ك ير تقوده الش ك  العنك وتي  مال نص إلى ن

موقع آخر  وبحيل يغر  في بحر مال المعلومات تجعلا يشعر باإلح اط نظرًا 

ليخام  ما يتوفر لا منتا   وبحيل يصعب لعليا غربل  المواد التي يحتاجتا  

 أنا ينتقل مال موضول إلى آخر غير الذن ابتدأ با. أو

والفال والترفيا   فالناس يذه ول إلى المكت ات لل حل لعال المعرف  والحكم 

يذه ول طل ا لمسالعدة أمناء المكت  .  وقياء احتياجاتتن المعرفي ؛ لذا

أةرل وقت  في وي ح ول لعنا لمسالعدتتن لعلى تحديد المعلومات المبلوب 

 والمستناف للجتد . ممكال بدال مال ال حل غير المجدن والمتدر للوقت

  اةتنتاجات وتوحيات خامسًا:

لمعلومات قادت إلى تغيير نموذص المعلومات التقليدن  با شل أل تكنولوجيا ا

حيل إل الرقمن  غيرت مشتد وحولنا إلى المعلومات واةتخدامتا وحفظتا  

 وجعلت مال المكت   الرقمي  واقعًا متاحًا للجميع.

ولعلى الرغن مال أل المكت   الرقمي  لتا إيجابياتتا ولتا ةل ياتتا  إال أنا يجب 

تقليدي  بدمل المكت   الرقمي  في إطارها وتوظيفتا أل تقوم المكت ات ال
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ببريق  تجعلتا أك ر مواءم  لرواد المكت    وتستبيع تقدين أقصى طاقاتتا 

 لخدم  ال اح يال واألكاديمييال والبل   ورواد المكت ات العادييال.

وال يخفى لعلينا أل إيجاد المكت ات الرقمي  يحتاص إلى تكنولوجيا معقدة يجب 

لدى ماود الخدم  والمستخدم ومورد ال يانات  وال يكفي أل تكول توافرها 

المكت   الرقمي  فالعل  وذات قدرات مستدام  إال بوجود جتود للحفاظ لعلى 

المحتوى الرقمي وضمال ةام  الوثائق واةتمرارها وحيانتتا وتغذيتتا 

 باةتمرار. 

لى ال يانات وال يغيب لعال بالنا أل توفير المعلومات وحق الوحول العام إ

يتبلب التاامات مادي  وأدبي  وقانوني  بما في ذلل التراخيص الازم   

وحقو  الملكي  الفكري   والمحافظ  لعلى الوثائق والحق في الوحول إلى 

 المعلومات.

وفي إطار التوةع في اةتخدام المكت   الرقمي  فنل المكت   التقليدي  تحتاص 

يل يكول لديتن اإللمام بالمعلوماتي   كي إلى أل يتبور  المكت يول فيتا بح

يقوموا بمتمات تدلعن المكت   اإللكتروني  مال تنظين للمعلومات وتخاينتا 

وتوزيعتا  وتعاز دورها في توفير مساح  لألفراد لتعايا ثقافاتتن ومعارفتن 

 ومتارتتن وذلل باالةتخدام األم ل للموارد الرقمي . 
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 الماحق 

 صائيات اةتخدام اإلنترنت والسكال في العالنإح (1) جدول رقن 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS  

NOVEMBER 15, 2015 – Update 

 

نس   

المستخد

 ميال

Users 

% 

  

 س   النمون

 2000-2015 

Growth 

2000-2015 

نس   النفاذ إلى 

 السكال

Penetration 

(% Population) 

 أحدث بيانات

 خدمي ا اإلنترنتمست

Internet Users 

Latest Data 

 مستخدمو اإلنترنت

31/12/2000 

Internet Users 

Dec. 31, 2000 

 السكال

 (2015)تقدير 

Population 

( 2015 Est.) 

مناطق 

 العالن

World 

Regions 

9.8 % 7,146.7% 28.2 % 327,145,889 4,514,400 1,158,355,663 
 أفريقيا

 

48.1 % 1,309.4% 40.0 % 1,611,048,215 114,304,000 4,032,466,882 
 آةيا

 

18.1 % 474.9% 73.5 % 604,147,280 105,096,093 821,555,904 
 أوروبا

 

3.7 % 3,649.8% 52.2 % 123,172,132 3,284,800 236,137,235 

الشر  

 األوةب

 

9.4 % 190.4% 87.9 % 313,867,363 108,096,800 357,178,284 

أمريكا 

 شمالي ال

 

10.1 % 1,777.5% 55.0 % 339,251,363 18,068,919 617,049,712 

أمريكا 

الاتيني  

 والكاري ي

 

0.8 % 256.9% 73.2 % 27,200,530 7,620,480 37,158,563 

 أوقيانوةيا

 اةتراليا
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100

.0 % 
826.9% 46.1 % 3,345,832,772 360,985,492 7,259,902,243 

مجمول 

 العالن

WORLD 

TOTAL 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
Accessed 21/12/2015 

 

 

 

  (2) جدول رقن   

تن جمع المعلومات مال تقرير  للشر   2015  ال لدال العربي  اةتخدام اإلنترنت والفي  بوك في  إحصائي 

 وةب وإفريقيااأل

 Arab Countries Internet Users, Population and Facebook 
Statistics 2015 

 
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm 

Accessed 21/12/2015 

 

MIDDLE 
EAST 

لعدد  تقديرات

 السكال

 
( 2015 Est. 

) 

مستخدمو 

اإلنترنت 

 2000ةن  

مستخدمو 

 اإلنترنت

 حتى 

15-Nov-
2015 

 \النفاذ  نس   

 االنتشار % 

Population 
(Penetration) 

 الفي  بوك

Facebook 
15-Nov-2015 

 Algeria 39,542,166 50,000 11,000,000 27.8 % 11,000,000 

 Bahrain 1,346,613 40,000 1,297,500 96.4 % 700,000 

 Comoros 780,971 1,500 54,512 7.0 % 50,000 

 Djibouti 828,324 1,400 100,000 12.1 % 100,000 

 Egypt 88,487,396 450,000 48,300,000 54.6 % 27,000,000 

 Iraq 33,309,836 12,500 11,000,000 33.0 % 11,000,000 

 Jordan 6,623,279 127,300 5,700,000 86.1 % 4,100,000 

 Kuwait 3,996,899 150,000 3,145,559 78.7 % 1,900,000 

 Lebanon 
4,151,234 300,000 3,336,517 80.4 % 2,600,000 

 Libya 6,411,776 10,000 2,400,000 37.4 % 2,400,000 

 Mauritania 3,596,702 5,000 455,553 12.7 % 250,000 

 Morocco 33,322,699 100,000 20,207,154 60.6 % 10,000,000 

 Oman 3,286,936 90,000 2,584,316 78.6 % 1,200,000 

http://www.internetworldstats.com/list2.htm
http://www.internetworldstats.com/list2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/middle.htm
http://www.internetworldstats.com/middle.htm
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dz
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#bh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#km
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#dj
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eg
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#iq
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#jo
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#kw
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#lb
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ly
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#mr
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#ma
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#om
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 tine Pales
 (West Bk.
)Gaza Strip 

4654421 35,000 1,800,000 64.6 % 1,800,000 

 Qatar 
2,194,817 30,000 2,016,400 91.9 % 1,700,000 

 Saudi 
Arabia 

27,752,316 200,000 18,300,000 65.9 % 12,000,000 

 maliaSo 10,616,380 200 500,000 4.7 % 500,000 

 Sudan 36,108,853 30,000 9,307,189 25.8 % n/a 

 riaSy 22,878,524 30,000 6,426,577 28.1 % n/a 

 Tunisia 11,037,225 100,000 5,408,240 49.0 % 5,200,000 

 United 
Arab 
Emirates 

9,445,624 735,000 8,807,226 93.2 % 6,300,000 

 Western 
Sahara 

554,795 n/a 27,000 4.9 % 27,000 

 Yemen 26,737,317 15,000 6,029,265 22.6 % 1,700,000 

 TOTAL 377665103 2512900 168203008 46.5 % 101527000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ps
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ps
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ps
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#qa
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sa
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#so
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#sd
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#sy
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#tn
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ae
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ae
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ae
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/africa.htm#eh
http://www.internetworldstats.com/middle.htm#ye
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 (3) جدول رقن  

 أك ر لعشر لغات اةتخدامًا لعلى الش ك    )لعدد مستخدمي اإلنترنت بناًء لعلى اللغ (

June 30, 2015 -es Used in the Web Top Ten Languag 

( Number of Internet Users by Language ) 

 نسب

اةتخدام 

 اإلنترنت%

نمو  نس  

اةتخدام 

  اإلنترنت

 2000 -  2015  

  اللغ نس   االنتشار

%  

 

 مستخدمو اإلنترنت

 حسب اللغ 

 للغ  لعدد السكال

 تقديرات

  ( 2015) 

 

ألعلى لعشر لغات 

 اةتخداما 

 اإلنترنتلعلى  

 

26.0 % 505.0 % 60.9 % 851,623,892 1,398,277,986 English 

21.5 % 2,080.9 % 50.4 % 704,484,396 1,398,335,970 Chinese 

7.5 % 1,248.4 % 55.5 % 245,150,733 441,778,696 Spanish 

4.8 % 6,091.9 % 41.5 % 155,595,439 375,241,253 Arabic 

4.0 % 1,637.3 % 50.0 % 131,615,190 263,260,385 Portuguese 

3.5 % 144.2 % 90.6 % 114,963,827 126,919,659 Japanese 

3.2 % 3,227.3 % 70.5 % 103,147,691 146,267,288 Russian 

2.9 % 1,539.0 % 32.7 % 93,915,747 286,937,168 Malay 

2.8 % 669.0 % 23.9 % 92,265,199 385,389,434 French 

2.6 % 204.3 % 87.8 % 83,738,911 95,324,471 German 

78.8 % 768.2 % 52.4 % 2,576,501,025 4,917,732,310 

 ألعلى لعشر لغات

TOP 10 

LANGUAGES 

21.2 % 980.6 % 29.6 % 693,989,559 2,342,888,808 

 باقي لغات العالن

Rest of the 

Languages 

100.0 % 806.0 % 45.0 % 3,270,490,584 7,260,621,118 
 مجمول العالن

WORLD TOTAL 

 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm 

      

Accessed 21/12/2015 

 

 

http://www.internetworldstats.com/languages.htm
http://www.internetworldstats.com/stats17.htm
http://www.internetworldstats.com/stats13.htm
http://www.internetworldstats.com/stats19.htm
http://www.internetworldstats.com/stats20.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Malay_language
http://www.francophonie.org/Welcome-to-the-International.html
http://www.internetworldstats.com/stats18.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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 ( 4)ملحق رقن  

 الموةولعات التي تتوفر فيتا المعلومات باللغ  العربي  التعليمي 

1.    ويكي يديا  الموةولع  الحرة - موةولع Wikipedia  

http://ar.wikipedia.org/ 

2.   ةولع  االةامي المو Encyclopedia Islamic  

islam.com/arb/-http://al 

3.   الموةولع  االةامي  المعاحرة Encyclopedia of Islamic Contemporary  

http://www.islampedia.com/ 

4.    اإللعجاز العلمي في القرآل والسن  موةولع The quran miracles encyclopedia  

http://www.55a.net/ 

5.   موةولع  الخبب Encyclopedia of Islamic lectures  

http://www.alminbar.net/ 

6.    الموةولع  الشامل Comprehensive encyclopedia  

http://www.islamport.com/ 

7.    الموةولع  الشامل Infoplease Encyclopedia  

http://www.infoplease.com/ 

8.    الموةولع  العربي ENCYCLOPEDIA  

/ency.com-http://www.arab 

9.     الموةولع  العربي  العالمي: 

10.   :  موةولع  العلوم العربي 

11.    موةولع  المعاجن العربي Arabic Lexicons  

http://lexicons.sakhr.com/ 

12.   :  موةولع  المعرف 

13.    النابلسي للعلوم االةامي  موةولع Nabulsi Encyclopedia  

http://www.nabulsi.com/ 

14.   راموةولع  لعلماء الع Encyclopedia of Arab scientists  

http://www.alnoor.info/Scientists/ 

15.    الموةولع  االدبي -الورا literary Arabic Encyclopedia -Warraq   

p://alwaraq.com/htt 

16.   ويكي يديا كومنا http://commons.wikimedia.org/  

  iki/Main_Pagehttp://meta.wikimedia.org/wويكي ميتا

http://www.qassimy.com/dir/site-1684.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1684.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1678.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1678.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1678.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1677.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1677.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1677.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1685.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1685.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1685.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1679.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1679.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1679.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1690.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1690.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1690.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1674.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1674.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1674.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1699.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1699.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1699.html
http://mohamed7ibrahim.wordpress.com/2012/07/09/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84/www.mawsoah.net
http://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.qassimy.com/dir/site-1680.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1680.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1680.html
http://www.marefa.org/
http://www.qassimy.com/dir/site-1694.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1694.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1694.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1668.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1668.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1668.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1681.html
http://www.qassimy.com/dir/site-1681.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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  مال المواد التدريسي  مركا ابال ةينا بجامع  فيادلفيا لمجمولع ( انتاص 6جدول )رقن 

 2011لعام ت مختلف  مال الجامع    لكليا

 الرابب اإللكتروني اةن المادة

 مدخل الى القانول التجارن
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=39 

Commercial statistics 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=37 

Fundamentals of 

Databases 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=36 

Engineering Skills 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=35 

Genetics 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=32 

Pharmaceutics (I) 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=16 

 ظرنتقيين ةريرن ن
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=43 

 متارات اللغ  العربي 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=80 

English Skills ( 2 ) 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=81 

 ي  في تحميل المواد التدريسي  اإللكتروني   قيد االلعداد لعلى مسالعدة ألعياء التيئ  التدريس

 Moodleمنص  

Moodle is    Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

 http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=211  مقدم  في لعلن النف 

Computational Design 

(CAD) 
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=215 

Architectural Design http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=214 

 http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=220  قانول التجارة اإللكتروني 

 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=37
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=215
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=215
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=214
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=220
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 2012كليات جامع  فيادلفيا في شترن نيسال وأيار   مال ق ل طاا(إحصائي  اإللعارة وزيارة المكت   5جدول رقن ) 

نس   

متوةب 

نس   

االةتخدا

 م

الم  الباا  نس   

تعيريال إلى لعدد 

 طاا التخصص

 2012أيار 

لعدد 

المستع الباا 

 يريال

ا الباا  نس   

لمستعيريال إلى 

لعدد طاا 

 التخصص

 2012نيسال 

لعدد 

المستع الباا 

 يريال
مجمول  

 ا البا
 الكلي 

 االداا والفنول◄ 438 150 %34 88 %20 %27

 كلي  العلوم 251 35 %14 27 %11 %12.5

 كلي  الصيدل   ◄ 484 45 %9 34 %7 %8

 كلي  الحقو   ◄ 219 11 %5 5 %2 %3.5

 كلي  التمريض  ◄ 104 27 %26 21 %20 %23

%14.5 
%9 153 %20 334 1679 

كلي  العلوم اإلداري    ◄

  والمالي

 كلي  التندة   ◄ 1342 207 %15 144 %11 %13

%15.5 
%13 68 %18 96 535 

كلي  تكنولوجيا   ◄

 المعلومات
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 الفصل السابع

 

 :  ولعد أم إح اط؟  تكنولوجيا المعلومات والتعلين الجامعي

 تجرب  جامع  فيادلفيا
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 الفصل السابع

والتعلين الجامعي  ولعد أم  تكنولوجيا المعلومات

 تجرب  جامع  فيادلفيا إح اط؟ : 

 . المدخل:أواًل

كال الكتاا  هو وةيل  التعلين األولى لل شري  . ومنذ اخترال الب الع  أح م 

الكتاا أهن وةيل  اتصال جماهيري . إذ أضحت الكلم  مع الكتاا المب ول 

ر باإلمكال نشر المعرف  لعلى قابل  للتداول الواةع واالنتشار لع ر الحدود  وحا

نبا  واةع   وتن مال خالا حف  موروث األمن المعرفي والعلمي . ولتذا حار 

الكتاا وةيل  لي  فقب لنقل المعلوم  ونشرها لعلى مستوى جماهيرن  بل 

بات كذلل وةيل   مال وةائل الترفيا الذن فيا يستمتع المرء بقراءة قص  أو 

 مسرحي  أو قصيدة.

عالن وجود المكت ات منذ آالف السنيال م ل مكت   اإلةكندري   ودار وقد شتد ال

الحكم  في بغداد   لتكول خاائال حف  للكتب  التي كانت تكتب باليد ويستنتل 

منتا نسخًا محدودة لعلى ور  ال ردن ولفائف الجلد والنقش لعلى ألواح البوا   

شرت حنالعتا بعد وبعد ذلل الور  الذن تمت حنالعتا ألول مرة في الصيال وانت

 ذلل في المشر  العربي.

وشتدت أوروبا أثناء النتي  األوروبي  حرك  واةع  إلنشاء الجامعات   وحدور 

الصحف  والتوةع في ط الع  الكتب  وبدأت المكت ات العام  والمكت ات 

الجامعي  في الظتور . وهكذا أح حت المكت ات هي خاائال المعرف  ال شري    

 ل احل والدارس أل ياورها ليتواحل لع ر الكتاا.يستبيع القارئ وا
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ونعيش اليوم في لعالن ةيبرت لعليا التكنولوجيا الرقمي  التي جعلت     

المعلومات وال يانات أك ر تداواًل وأك ر توفرا  ومنافذها أك ر اتسالعًا وانفتاحًا 

 أمام ال شر لعلى مستوى لعالمي  ووفرت فرحًا جديدة للتعلين العالي.

ت التكنولوجيا الرقمي  أل تتمكال مال دمل الصوت والصورة والكلم  واةتبالع

والحرف والرةن واللول والحرك  في ملف واحد. واةتبالعت كذلل توفير 

المعلومات وال يانات لعلى مدار السالع  لعلى ش ك  اإلنترنت. وكذلل أح حت 

 تاإمكاني  نسختا واالحتفاظ بتا بواةب  معدات حغيرة  بأحجام يمكال أل يحمل

المرء بيده أوبمحفظتا  وينقلتا مال مكال  إلى  آخر وبمعدات زهيدة ال مال 

( DVD( ودن في دن )CDوخفيف  الحمل للتخايال م ل  اةبوانات ةي دن )

وهي ذات قدرات  Flash memory(  و فاش التخايال Blue Rayوال لو ران )

 Externalتخايني  متنولع  باإلضاف   إلى  وجود القرص الصلب الخارجي  

Hard disk   2جيجا بايت  إلى  160قدرات التخايال العالي  التي  تتراوح مال ذن 

 .(  160GB to 2TBتيرا  بايت ) 

باإلضاف   إلى  هذا أح حت أجتاة اةتق ال المعلومات وال يانات وإرةالتا 

متوفرة وبأةعار تنخفض يومًا إثر  يوم   وتاداد إمكانياتتا التكنولوجي  وما 

مال معلومات للمتلقي مال األشخاص  العادييال  إلى  األشخاص  توفره 

 المتخصصيال.

  والجالكسي I Pad يمكننا اليوم أل نتعرف لعلى خصائص التواتف الذكي   و

واأللواح الذكي   .لندرك كيف أنا بك س  أح ع يمكننا أل ننتقل  مال موقع 

ينا اإلمكاني  ما دمنا إلكتروني  إلى  آخر   ومال معلوم   إلى  أخرى. لقد أح م لد

لعلى اتصال بش ك  اإلنترنت أل ندخل لعوالن مال ال يانات والمعلومات المختلف  

ابتداءً مال الموةولعات اإللكتروني  والموةولعات التي كانت ورقي   وتن تحويلتا  

إلى  رقمي  ا مروراً بمواقع الجامعات والمصادر المفتوح  التي أنشأتتا الجامعات 

  وانتتاًء بالمواقع االجتمالعي  م ل الفي  بوك  لعامائل اإلوالحكومات ووة

Facebook  . وتويتر والمدونات الشخصي  التي تحقق التواحل االجتمالعي 
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 المفاهين   : -ثانيا 

 : Linked Dataال يانات المتصل   / المرت ب    

وفقا  هي  ال يانات المنشورة (Linked Dataال يانات المتصل   / المرت ب   (   

للم ادئ  المصمم   لتستيل الروابب بيال قوالعد ال يانات ومجمولعات العناحر  

ومفردات  القيم  . تستخدم ال يانات المتصل  ًمعرنفات )محددات( الموارد   

كًمعرنفات فريدة مال نولعتا   Uniform Resource Identifiers (URIs)الموحدة 

لعلى مستوى العالن   ويمكال لتكنولوجيا ال يانات المرت ب  أل تسالعد 

المنظمات لعلى تحسيال لعمليات بياناتتا الداخلي  والحفاظ لعلى روابب أفيل 

بينتا  لعلى ة يل الم ال  األشياء  الرقمي  وأوحافتا. فننا يمكال تحسيال 

المنظمات حتى لعندما ال تكول ال يانات مفتوح   لعمليات نشر ال يانات داخل

 203تماما. 

 

:  تركا (ال يانات   LOD) Linked open data(ال يانات المتصل  المفتوح  

 legal المفتوح ( لعلى االةتخدام المت ادل القانوني )لعلى التوافق القانوني

interoperability وإللعادة  قابل  لاةتخدام بحري    بيانات(.  وهي في جوهرها

 االةتخدام  وإللعادة التوزيع. 

(في النظام  Linked Dataويتن االةتفادة مال ال يانات المتصل  /المرت ب  )

  اإليكولوجي المكت   فيما يلي  .

ييع المعلومات لعلى ش ك  اإلنترنت حيل  . ربب ال يانات المتصل  المفتوح  1

 ي حل الناس لعنتا. 

تستبيع توةيع   Linked open data (LOD). ال يانات المتصل  المفتوح  2

 اةكتشاف المحتوى

تفتم فرص التجديد واالبتكار الخا  في   . ال يانات المتصل  المفتوح  3

 المجال الدراةي الرقمي والمشارك 

 تسمم للتحسيال المستمر المفتوح لل يانات . ال يانات المتصل  المفتوح 4

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier


288 
 

نشاء مخال الي لعملي  لل يانات  حيل بن تسمم . ال يانات المتصل  المفتوح 5

 يمكال أل ت نى الخدمات المحسن . 

 مخازل النبا .  . بيانات المكت    المتصل  المفتوح  قد تستل كسر طغيال6

الم اشر   access. يمكال لل يانات المتصل  المفتوح  توفير إمكاني  الوحول 7

متوقع  مال شأنتا أل  إلى  ال يانات ببر  غير ممكن  حاليا  وتوفر فوائد غير

تظتر في وقت الحق   كمخازل لل يانات المتصل  المفتوح   يمكال توةيعتا 

 204أضعافا ميالعف .

 

   تعريف المكت   الرقمي  

  Michael Seadle and Elke Greifenederيعّرف مايكل ةادل والل جريفندر

المكت   (المكت   الرقمي ( بأنتا  مورد يعيد بناء المواد الفكري  وخدمات 

التقليدي  في شكل رقمي.تتألف المكت ات   الرقمي  مال المحتويات الرقمي  

)والتي في بعض األحيال تعتمد ولكال لي  باليرورة لعلى النص( والترابب 

)التي قد تكول روابب بسيب  أو بيانات التعريف معقدة أو لعاقات تستند لعلى 

أو أنظم   HTML  في االةتعام(  وال رامل )التي قد تكول حفحات بسيب

 205إدارة قوالعد ال يانات المعقدة(.

 the Digital Library Federation ) وتعرف اتحاد المكت   الرقمي  

DLF)  المكت ات الرقمي  بأنتا: )المنظمات التي توفر الموارد  بما في ذلل

الموظفيال المتخصصيال  لتحديد  وبناء  وتوفير المنافذ الفكري  )امكاني  

اإلتاح ( لتفسير وتوزيع  والحفاظ لعلى السام  وضمال اةتمرار الوحول/

مجمولعات المصنفات الرقمي  لعلى مرالامال   بحيل تكول متاح  بستول  

واقتصاديًا لاةتخدام مال ق ل مجتمع محدد أو مجمولع  مال المجتمعات 

 206.)المحلي 

 تعريف االنتحال

شخص آخر ةواء  هو قيام شخص بنس   لعمل ما لنفسا بينما هو مأخوذ مال

 كال بنقلا حرفيًا أو اختصارًا أو بنقل أفكار اآلخريال.  
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ويرى جورص مكادونالد روس أل معظن تعاريف االنتحال تشمل العناحرال اث  

 207التالي :

لعلى الرغن مال تعدد التعاريف   Deliberate intention وجود ني  متعمدة للغش -1

للغش  االنتحال هو االنتحال فتي لعادة تشمل إشارة إلى وجود ني  متعمدة 

  ةواء كال متعمدًا أم ال.

وتعت ر Copying or paraphrasing ؛نسخ أو بنلعادة حياغ  نص دول العتراف -2

إلعادة الصياغ  في بعض األحيال لعلى أنتا أقل خبيئ  مال مجرد النسخ   لعلى 

أةاس أل ذلل يتبلب جتدا فكريًا مستقًا لتين النص  ووضعتا في الكلمات 

ح  بل. ومع ذلل  ال ياال غير معترف با اةتخدام لعمل لشخص آخر. وقد الخا

يكول مال المفيد إلعادة حياغ  جذري  لعمل ما بالعت ارها ممارة  في بعض 

األحيال الخت ار الفتن  ولكال ال ين غي أل تشكل األةاس لكتاب  المقاالت  ةواء 

 العترف الكاتب بذلل أو ال.

 Adopting the ideas of others .  ول اإلقرارت ني والعتماد أفكار شخص آخر  د -3

افتراضيا  إذا كال الباا يع رول لعال األفكار بكلماتتن دول العتراف  فننتن 

يّدلعول بالعت ارها ملكا لتن. ومع ذلل  فمال الصعب تحديد ما إذا كانت قد 

وحلت إليتن مال خال تفكيرهن  أو هي مستوحاة مال القراءة الاحفي . الم ل 

هو أل الباا يجب أل يعترفوا بكل ما لديتن مال مصادر مسالعدة مال األلعلى 

 المجتمع األكاديمي في هذه الممارة  .

 :  هي مجمولعات م وّزلع  مال أجتاة الحاةوا )مراكا  تعريف ةحاب  الحوة

ال يانات واةع  إلى حد ك ير وماارل الخوادم( التي توفر البلب لعلى الموارد 

)لعادة ش ك  اإلنترنت(. ربما اةتلتن مصبلم والخدمات لع ر وةيل  ش كي  

(ةحاب ( مال الرةوم التوضيحي  في الكتب المدرةي  لتكنولوجيا المعلومات 

التي حورت ال يئات ال عيدة )م ل ش ك  اإلنترنت( كصورةحابي  بغي  إخفاء 

 208. التعقيد التي تكمال وراءها.
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 الولعد
 ات دور تكنولوجيا المعلومالتعلين العالي وثال ا :  

جادل أحد في أهمي  التعلين  العالي بالنس   للمجتمعات واألفراد لعلى حد ال ي

ةواء حيل يوفر التعلين العالي للش اا ة ل النجاح في الحياة العملي  باإلضاف  

 إلى إةتامتن في تقدم مجتمعاتتن. 

(  CAUDITوكما أشار مجل  إدارة الجامعات االةترالي لتكنولوجيا لمعلومات )

التعلين العالي ثروة وطني  ك يرة. مساهمتا  في  الرفاهي  االقتصادي   (أل 

واالجتمالعي  لألم  ذات  أهمي  حيوي . بحوثا تدفع إلى ما وراء حدود المعرف  

ال شري   وهي أةاس التقدم ال شرن. التدري  يعلن ويصقل متارات األم  في 

الفكرن والشخصي  لعلى  لعصر تتيمال لعليا المعرف . إنا يمنم الخريجيال اإلنجاز

حد ةواء. العمل مع األلعمال التجاري   يقون االقتصاد  وخريجوه متمول  

بالنس   للخدمات العام . والوحول لعلى نبا  واةع إلى التعلين العالي يجعل 

 209.المجتمع  أك ر اةتنارة ولعدال  اجتمالعي (

في التعلين  لعرضًا لدور تكنولوجيا المعلومات Sarah Steinوتقدم ةارة ةتيال 

العالي بقولتا : (ويمكال أل تستل تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت تبوير 

نماذص جديدة للتدري  والتعلن وال حل التي يمكنتا   االةتفادة مال التخصصات  

المتداخل  والتعاول المشترك بيال المؤةسات في مجال التعلين العالي  

 والمساهم  في نولعي  مجتمع المعلومات(. 

( ألعياء هيئ  التدري  والباا ICTتمكال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات )و

مال التفالعل مع اآلخريال في األكاديميات حول العالن. ويجرن تعلين مساقات  

بنشراك المؤةسات األخرى مال خال لعقد المؤتمرات بواةب  الفيديو؛ وتقوم 

تعلن المولدة أنشب  المجمولعات باةتخدام قوالعد ال يانات وموضولعات ال

بواةب  الكم يوتر تقوم بت وير المحاضرة للمساقات في مجال العلوم؛ 

ويستخدم ال اح ول الحوة   لعالي  األداء إلجراء التجارا مع زمائتن الدولييال  

وفي نف  الوقت فنل قوة إضافي  للحوة   ذات نفوذ مال أجل إتاح  ال رامل 
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كت ي  الخاح  للباا   في باهظ  ال مال مال خال أجتاة الكم يوتر الم

 210مخت رات الحوة   االفتراضي (.

 

 تغييرات تؤخذ في االلعت ار لمستق ل التعلين العالي.  .أ

لعل مال أهن السمات التي تميا التعلين العالي هو التغيير المستمر مما ييمال 

للعملي  التعليمي  النتوض والنمو وفي ظل تكنولوجيا المعلومات في ظل 

ولم   نجد أل التغييرات في لعاقات شعوا العالن ونظما تسارل تبور الع

واقتصادياتا ةتقود إلى حاجات جديدة ونظرة جديدة إلى التعلين العالي لتل ي  

ة ع  تغيرات أةاةي    CAUDITهذه الحاجات  وقد رحد المجل  االةترالي 

 وهي :

1-  ي مع زيادة فإزال  الحدود الرةمي  التقليدي   إزال  القيود بيال التخصصات

الحقول متعددة التخصصات   وزيادة حرك  ألعياء هيئ  التدري  ال ارزيال 

مفتوح  لتوظيفتن في جميع أنحاء العالن. وتن إزال  القيود المادي  لعلى 

 مشارك  الباا في التعلين مال خال التعلين المفتوح ولعلى ش ك  اإلنترنت.

2- ي األبعاد لنشر المعرف . إذ لن يعد الفصل الدراةي ينحصر في فياء ثاث

يمكال أل يصل الباا في الحرم الجامعي الصغير أو ال عيد إلى الموارد واةع  

النبا . افتراضيا يستبيع  الباا الوحول تقري ا با حدود  للمعلومات  

وأللعياء هيئ  التدري    وللمعلميال. وتجعل المكت ات الرقمي  والمستودلعات 

 للبل   لعلى الفور. الرقمي  المواد متاح   

3-   العتماد العديد مال التخصصات لعلى ش ك  اإلنترنت  ةواء ما إذا كانت كت ا

أو مجات  أوال يانات  أو األلعمال الفني . ويص م حجن مجمولعات المكت   أقل 

وغيرها مال مشاريع الرقمن   Googleأهمي  في لعصر لعندما أح حت جوجل 

 س  معتا الوحول إلى ماييال كتب.الواةع  النبا  التي يمكال ألن مؤة

4-  ال يئ  الرقمي  (مكال( للتفالعل االجتمالعي والت ادل المجتمعي. وإذ يستمر

التواحل في الحرم الجامعي كمكال مادن  إال أل التفالعات لعلى اإلنترنت 

 تاداد  بما في ذلل ظتور المنظمات االفتراضي  لل حوث   والمتعددة الجنسيات.
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اد أقل لعلى االتصاالت مال خال المب ولعات الرةمي ؛ وهناك العتم -5

 والت ادالت في تاايد مستمر لعال طريق ال ريد اإللكتروني  والمدونات .

غيرت التكنولوجيا الرقمي   ونبا  ال يانات إلعادة تشكيل التعلين وإجراء -6

 ال حوث التقليدي .

7- ًا معظن خدماتتا مادي يتغير النموذص التقليدن للجامع  أو الكلي  التي  تقدم

في الحرم الجامعي. حيل نجد أل المايد مال الخدمات وال رامل تنشأ خارص 

الموقع  وأحيانا تكول مشترك   والموزلع   أو مجمع  بالكليات والجامعات 

 211األخرى أو االةتعان  بمصادر خارجي . 

 

 أنوال التعلين اإللكتروني : .ا

للتعلين العالي.  دلعما( ICTعلومات )يوفر اةتخدام تكنولوجيا االتصاالت والم

وينتل لعال ذلل أشكال متعددة مال التعلين اإللكتروني واالةتخدامات المتعددة 

لتواحل البل   وألعياء هيئ  التدري    ويشمل ذلل اةتخدام الباا لل ريد 

اإللكتروني والوحول إلى المساقات لعلى االنترنت والوحول إلى المواد لع ر 

ني  والمكت ات اإللكتروني   والتواحل مع ألعياء هيئ  التدري  المواقع اإللكترو

واةتخدام مواقع التواحل االجتمالعي م ل الفي  بوك وتويتر وغيرهما.  

وهو جاء مال التاقي الجارن بيال  BLوتستن في التعلين المماوص /المدمل 

بيئتيال مال بيئات طراز التعلن األةاةي. فتناك بيئ  التعلن وجتا لوجا  

تقليدي . مال ناحي  أخرى هناك  بيئات التعلن الموزلع  التي بدأت بالنمو ال

والتوةع في طر  هائل   حيل أل التكنولوجيات الجديدة قد وةعت إمكانيات 

  212الموزل. ياالتصال التفالعل

 213.(: يمكال تقسين التعلين اإللكتروني إلى لعدة أنوال وهيOECDوبناًء لعلى ) 

: 

تركا  Web-supplemented courses إلنترنتمساقات معازة بش ك  ا -1

لعلى التدري  القائن في الفصول الدراةي  ولكال تشمل لعناحر م ل وضع 
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   on line مخبب تفصيلي للمسا  ومذكرة محاضرة لعلى الخب الم اشر

 واةتخدام ال ريد اإللكتروني والروابب إلى الموارد لعلى ش ك  اإلنترنت.

تتبلب اةتخدام   Web-dependent coursesمساقات تعتمد لعلى ويب  -2

الباا لش ك  اإلنترنت للعناحر الرئيسي  لل رنامل لع ر اإلنترنت م ل 

المناقشات أو التقيين  أو  لمشاريع /العمل التعاوني لعلى اإلنترنت/   ولكال مال 

 دول خفض ك ير في وقت الفصول الدراةي .

ي دأ لعنصر التعلن    mixed mode coursesالنموذص المختلب للمساقات  -3

اإللكتروني ليحل محل الفصول الدراةي . المناقشات لع ر اإلنترنت  والتقيين  

أو إحال  مشرول /العمل التعاوني بدال مال التدري  والتعلن وجتا لوجا. ولكال 

أهمي  الحيور في الحرم الجامعي ال ياال جاءا مال هذا المايل.ولعندما تتوفر 

ت  يمكال أل يتابع الباا المساقات التي تقدمتا مساقات  تماما لعلى اإلنترن

 جامع  في مدين  ما  في مدين  أو بلد أخرى أو في المنبق  الامني  مختلف  . 

ونجد أل جامع  فيادلفيا تستخدم النول األول وتقوم الجامع  تدريجيا بندخال 

 التعلن اإللكتروني في حلب برامجتا التعليمي .

 

 لخ رة التعليمي  تكنولوجيا المعلومات وا .ص

يرى مجل  مدراء الجامعات األةترالي لتكنولوجيا المعلومات أل تكنولوجيا 

المعلومات تييف الك ير إلى الخ رة التعليمي  في حقل التعلين العالي حيل 

ومدفولع   –أح حت الخ رة التعليمي  تترابب   وتكول تجري ي   ومرن  

لمعلومات بسرلع   وياداد  تعقد باالحتياجات والتفييات الفردي . تتغير ا

المشكات   وتاداد الحاج  إلى تجديد المتارات بشكل مبرد  يتحول تركيا 

التعلين مال التدري   إلى االكتشاف  . يجب  لعلى الباا تبوير المتارات 

الازم  الكتشاف ما يحتاجول إلى معرفتا  وأيال يمكال الع ور لعليا  وكيفي  

ت  وكيفي  تجميع الموارد الازم  لحل المشاكل. التحقق مال نولعي  المعلوما

باةتخدام اإلنترنت يقوم الباا بال حل لعال المعلومات)الصوت  الرةوم 



294 
 

أينما كانت  لعلى أن جتاز يختاروه  في أن    –المتحرك   والفيديو  والنص( 

 214وقت  مع النتائل ش ا فوري   في وةيلتتن المفيل . 

تعاول  ةواء االجتمالعي  العلمي أو المدني . وتمكال الش كات مال الترابب وال

وتمكال أدوات الش كات االجتمالعي  االتصاالت الشخصي  والمتني . وتوفر 

التواتف للجمالعات بال قاء لعلى اتصال  بغض النظر لعال مكال وجودهن  وباتت 

التواتف النقال  الراقي  تقترا مال قوة المعالج  الموجودة لدى أجتاة الكم يوتر 

تيم تحديد الموقع الجغرافي والرةائل النصي   والحديل  والتصفم. وتن التي ت

تستيل التعاول بيال البل   مال خال أدوات التعاول بحري  لعلى ش ك  اإلنترنت 

(Google Docs زوهو ويكي  Zoho Wiki  .).ةكايب  فيس وك  تويتر إلخ  

لعلي  وغامرة وتوفر تكنولوجيا المعلومات للمتعلميال الوحول إلى تجارا تفا

تمكال الباا لانتقال مال (التعلن حول( إلى دور اللعب  بناء السيناريو   و 

 215افتراض األدوار المختلف . 

 

 الجامعات  والحاج  إلى المعلومات: .د

التوةع في إنشاء الجامعات الحكومي  والخاح  في الوطال العربي أدى إلى  

لذا فنل هذا ةيقود حتما إلى زيادة لعدد البل   الملتحقيال بتا بشكل ملفت    و

توجا  الجامعات الةتخدام التعلن االلكتروني والتعلن المماوص ما بيال التعلين 

 التقليدن وااللكتروني وبذا تكول المكت   الرقمي  ضرورة ال اةتغناء لعنتا . 

ولقد شتد الوطال العربي خال العقديال الماضييال ثورة كمي  في مجال التعلين  

 تن إنشاء مئات الجامعات والكليات والمعاهد الحكومي  والخاح . العالي   فقد 

ويكفي أل نعبي بعض األم ل  لعال لعدد الجامعات في بعض الدول العربي  

التي كانت في نتاي  العقد ال امال مال القرل الماضي وما آلت إليا الحال اليوم 

 لعلى ة يل الم ال : 

( جامع  31 م االل فيتا )في األردل كال هناك أربع جامعات حكومي  وأح

 وكلي .
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في اإلمارات كال هناك ثاث جامعات  أو كليات جامعي  تمنم ال كالوريوس  

 ( جامع  وكلي  جامعي .86واآلل أح م هناك )

 ( جامع  .17وكال في ةوريا أربع جامعات حكومي  واآلل أح م فيتا )

 ( جامع .47فيتا )والجاائر كال فيتا لعدد ال يايد لعال أحابع اليديال   وأح م 

 ( جامع .48والسعودي  كال فيتا خم  جامعات  واآلل أح م فيتا )

إل هذه األرقام ليست مؤشرات نولعي   ومع ذلل فننتا تشير إلى العدد المتاايد 

مال البل   لعلى مقالعد الدراة  في الكليات المختلف   ولعلى العدد المتاايد مال 

مال المفترض أنتن ةيحتاجول إلى  ألعياء هيئ  التدري  وال اح يال   الذيال

معلومات المكت    ومال ثن فنل ضغوط األلعداد المتاايدة تحتاص إلى االنتقال 

إلى التعلين المماوص وتوظيف المكت   الرقمي  توظيفاً جيدًا. ولذا فنننا نجد اآلل 

توجتًا الةتخدام التعلن اإللكتروني والتعلن المماوص بيال اإللكتروني والتقليدن 

هذا يقود إلى دور أك ر لإلفادة مال المكت ات الرقمي . وهذا األمر يحتاص إلى   و

التعاول فيما بينتا مال أجل إنتاص مواد تدريسي  رقمي   وتوفير برامل مشترك  

 لعال طريق االنترنت تتيم التفالعل بيال المدرس والبالب. 

 

 نموذص لعملي  التعلن التقليدي : ةت  طر  مقترح   الى  ها. التحول

 The Syllabus and a 21st Century Educationفي مقال  بعنوال:  Rey Rosales كتب

مشيرًا إلى االنتقال مال أنماط التدري  التقليدي  إلى أنماط التدري  في 

القرل الحادن والعشريال باةتخدام مقاربات رقمي  التي ةيكول لتا فوائد 

ول إلى مجتمع إضافي  للباا تشمل خفض تكاليف الكتب المدرةي  والدخ

إنترنت الم ني  حول المحتوى. ويقدم ةت طر  مقترح  تعتمد تكنولوجيا 

االتصال والمعلومات التي تفيد الباا فيما يتعلق بوحف المقرر الدراةي 

 :216وهي

لعلى المدرةيال توفير بدائل فيما : Open Courseware المسا  المفتوح  .1

عديد مال المواد مجانًا  لعلى يتعلق بالموارد والكتب المدرةي . إذ تتوفر ال
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اإلنترنت مال مواقع المناهل التعليمي  المفتوح  والمجات والوحول المفتوح  

 وقوالعد ال يانات لعلى اإلنترنت. 

ين غي أل يوفر منتل القرل الحادن والعشريال  Collaboration :التعاول -2

ن مال للتعلنظير  -إلى-الس ل للتعلن التعاوني  ال ةيما اةتخدام أةلوا نظير

االجتمالعي . ويجب أل يكول الباا قادريال لعلى  لعامخال ش كات وةائل اإل

في الع ور لعلى إجابات  واخت ار األفكار لعلى اإلنترنت  وأل يكونوا  قادريال 

لعلى اإلنترنت   –لعلى االةتفادة مال (حكما الحشود(  التعلن المماوص /المدمل 

جيع الباا بالمشارك  في لي  فقب في الفصول الدراةي . ين غي تش

-إلى-(الدراة  المفتوح ( أو غيرها مال المواقع التي تعاز التعلن بأةلوا نظير

   Twitterنظير. قد يبلب المدرس أييا مال الباا اةتخدام التغريد/تويتر  

 فيس وك  الويكي أو غيرها مال األدوات التعاوني .

راضي: لعنصر حاةن آخر والوحول االفت (BL) التعلن المماوص /المدمل  -3

للتعلن في القرل الحادن والعشريال هو فكرة الوحول في الوقت المناةب 

(شراء(  ما يحتاجول إليا  يجب وللمواد والقدرة لعلى تحميل الملفات والنصوص 

أل يستخدم المدرةول تعلن إدارة نظام أو موقع لعلى ش ك  اإلنترنت حيل 

  وغيرها مال الملفات الرقمي ( التي  توجد المواد )الشرائم  محاضرة اللقبات

يتن ترحيلتا ويمكال الوحول إليتا مال ق ل الباا حسب الحاج . وين غي 

اإلشارة إلى هذه المعلومات جن ا إلى جنب مع تفاحيل اتصال المدرس )ةالعات 

 .لعمل المكتب لعلى اإلنترنت  تفاحيل الجتاز المحمول  إلخ( لعلى منتل المسا 

  

ين غي أل يكول المعلميال قادريال لعلى تخبيب ومتابع   :لن التع-تحليات  -4

 تقدم الباا  أو لعدم وجوده.

يمكال للناس االتصال :   Face Time  في  تاين االتصال مال خال برنامل   -5

مع بعيتن ال عض لعلى الفور وغال ًا مجانًا. وبس ب هذا  أنا ألمر مدهش أل 

في الفصول الدراةي . لعلى ة يل  م ل هذا االتصال لن يتن اةتخداما تماما



297 
 

الم ال  يمكال في في  تاين االفتراضي أل تتن المواجت  مع خ ير  لتييف 

تنولعا لتجرب   التعلن ببريق  ال يمكال أل تتن بنلقاء المحاضرات مال ق ل 

المدرس أو مع  مسالعدن  التدري   . وبتذه البريق   يمكال أل يتفالعل الباا 

العالن كجاء مال تجربتتن في الفصول الدراةي . مع خ راء مال جميع أنحاء 

ةوف تكول هناك  بدائل أخرى م ل لعقد المؤتمرات بواةب  الفيديو أو 

الدردش  لعلى اإلنترنت/المناقشات مع الخ راء  مما يلغي الحاج  لكي يأتوا إلى  

  الفصول الدراةي  للتفالعل مع الباا.

 DIY Learning   (do-it-yourself learning)العمل بنفسل(   ) التعلن لعلى طريق   -6

:  يجب أل يعترف منتل القرل الحادن والعشريال ويقدم التوجيتات  ويمنم 

التقدير لفكرة التعلن (أفعل ذلل بنفسل(  وةواء إذا كال لعلى البالب مشاهدة 

أو قياء ةالعات مشاهدة أشرط   Lynda.comال رامل التعليمي  لعلى موقع 

 Khanع محددة يجرن تدريستا بأكاديمي  خال الفيديو وتعلن مواضي

Academy   لعلى موقع يوتيوا. وتشجيع الباا لعلى ت ادل األفكار في ويكي

  أو في الدردش  لعلى اإلنترنت  كل ذلل ةيعاز التعاول  Twitter تويتر التغريد 

 يا المدرس دول التيمن  لعلى الباا.الذن يمكال أل يرشد إل

متارتال مبلوبتال للتعلن في القرل الحادن والعشريال: محو أمي  المعلومات  .و

 والكفاءة ال قافي .

أطر مال التعلن في القرل الحادن  10وفي مقال  تن فيتا اةتعراض ألهن 

إلى ثاث  Punya Mishra & Kristen Kereluikوالعشريال خلص ال اح ال 

أةاةي  كنتيج  لتذا االةتعراض لألطر القائم  للتعلن في القرل  إةتامات

 الحادن والعشريال  ومال بينتا 

ما العت راه مياة فريدة للتعلن في القرل الحادن والعشريال إذ يشير إلى أل هناك 

متارتال  مال المتارات الرئيسي  التي يتن التركيا لعليتا في القرل الحادن 

 informationالمتصل  بمحو أمي  المعلومات  والعشريال بشكل فريد. وهما 

literacy   والكفاءة ال قافي  والولعي cultural competence and awareness . 

http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org/
http://www.khanacademy.org/
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محو أمي  المعلومات يلامتا متارات ومعارف خاح  للنجاح في العالن الرقمي  

المب ولع . هناك حاج   لعاموهذه المتارات تختلف لعال تلل التي لوةائل اإل

 لعامارات ومعارف جديدة لعلى جميع المستويات للتفالعل مع وةائل اإلإلى مت

الرقمي .  وتحتاص لعملي  جمع المعلومات تحديد المعلومات ذات الصل  وذات 

المصداقي   تحتاص مجمولع  فريدة مال المتارات. بمجرد جمع  وقراءة وفتن 

ب الع    المعلومات لعلى اإلنترنت يتبلب األمر متارات مختلف  لعال قراءة ال

تم ل ش ك  اإلنترنت والوةائب الرقمي  لعالما جديدا مال التفالعل والتصفم 

navigation  الناجم  الذن هو ضرورن للنجاح في القرل الحادن والعشريال  ومتى

تن جمع المعلومات واةتيعابتا   فنل متارات جديدة ومعارف ضروري  للتعاول 

 رقميًا لتستن في قالعدة المعارف الجمالعي .

م ل محو أمي    Cultural competenceيرى الكات ال أل الكفاءة ال قافي  و

المعلومات تأخذ أهمي  جديدة في لعصر العولم . بينما العمل التعاوني لعلى ما 

ي دو كال  دائمًا ضروريا للنجاح  فننا غال ًا ما يشمل  األفراد المماثليال  للمرء 

رقمي  يتعرض األفراد مال مختلف ال لعامنفسا. مع تاايد العولم  ووةائب اإل

ال قافات ل عيتن ال عض لعلى مستوى غير مس و   ومال اليرورن التعاول 

الناجم. ويقتيي التعاول الناجم في ك ير مال األحيال الكفاءة ال قافي   أو القدرة 

 ..217لعلى العمل بشكل م مر وباحترام مع األفراد المتنولعيال 

 

 علومات في التعلين الجامعي: تجرب  فيادلفيارابعاً : اةتخدامات تكنولوجيا الم

منذ تأةي  جامع  فيادلفيا كال االهتمام بتكنولوجيا المعلومات حيل أنشئ 

( ليت ع كلي  العلوم  وفي 1991قسن الحاةوا وأنظم  المعلومات الحاةوبي  ) 

( تن إنشاء كلي  تكنولوجيا المعلومات وبتا هندة  ال رمجيات 2002لعام )

علومات اإلداري  ولعلن الحاةوا وأنظم  المعلومات الحاةوبي    كال ونظن الم

ق ل ذلل قد تأة  قسن آخر لتندة  الحاةوا تابع لكلي  التندة . وتن 

تاويدها بالمخت رات الحاةوبي  الازم     وتن إدخال الحواةيب الةتخدامتا 
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مع  في جميع إدارات الجامعات  وبعد خم  ةنوات تقري ًا مال تأةي  الجا

ابتدأ تعمين الحواةيب لعلى ألعياء هيئ  التدري  في الجامع    وتن لعقد 

دورات لتن الكسابتن المتارات الحاةوبي  األةاةي  وكال مال ضمنتا دورة 

ICDL دخلت  خدم  اإلنترنت في الجامع   وتن توفير  1998  وبعد ذلل في لعام

هيئ  التدري  خدماتتا للبل   وألعياء هيئ  التدري . وتن تشجيع ألعياء 

لعلى اةتخدام ال ور بوينت في محاضراتتن وتن توفير أجتاة العرض لكل 

 قسن مال أقسام الجامع   بحيل تؤمال لمال يرغب في اةتخدامتا. 

وبعد ذلل أح م متاحا لكل لعيو هيئ  تدري  ولكل موظف في الجامع  جتاز 

ورقي حاةوا موحول بش ك  اإلنترنت. وقامت المكت   بتعايا مخاونتا ال

( CDوةي دن  DVDبالمواد المخان  إلكترونيًا لعلى اةبوانات )دن في دن 

وكذلل االشتراك بالمكت ات اإللكتروني  التي توفر آالف الكتب والدوريات 

 العلمي  لمختلف التخصصات في الجامع .

ورافق ذلل االهتمام بموقع الجامع  اإللكتروني والعمل لعلى تبويره وتحميلا 

لمعلومات وال يانات التي يحتاجتا الباا والعاملول بالجامع . بالعديد مال ا

وأح م متاحًا اآلل لعلى الموقع وحف المواد والسير الذاتي  اللعياء هيئ  

التدري    وكذلل بحوث بعض المؤتمرات العلمي  ومجل   فيادلفيا ال قافي . 

داء مال الفصل وبدأت الجامع  بندخال اآللواح الذكي  في العملي  التعليمي  ابت

 2012-2011الصيفي للعام الجامعي 

ودخلت الجامع  بشراك  مع مشرول اليونسكو في جامع  ابال ةينا االفتراضي  

  والذن ت شارك فيا خم  لعشرة دول ً متوةبي  ومجمولع  مال الدول االفريقي  

, وكال أهن إنجاز لتذا المشرول إقام  مركا ابال ةينا للمعرف  والتعلن 

في كل دول  مال الدول المشارك   وتن االتفا  مع اليونسكو  يااللكترون

مركا دوليًا -بنلعت ارمركا ابال ةينا للتعلن االلكتروني في جامع  فيادلفيا  

يخدم جميع جامعات الحوض المتوةبي  والدول االفريقي  المشارك  بمشرول 

جميع  رئيسي  لتحميل(   servers) مركاابال ةينا مال خال احتيانا  لخوادم

ال يانات والمواد االلكتروني  للدول المشارك  رديفًا للخوادم الموجودة في 
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( أح حت جامع  فيادلفيا مركاًا لتذا 2003فرنسا وفي لعام ) -اليونسكو

 المشرول في األردل  وقد تن اإلفادة منا في أك ر مال جانب:

للجامعات حيل كال المشرول يعمل لعلى توفير مقررات إلكتروني  تكول متاح  

ذات العيوي  بمشرول جامع  ابال ةينا االفتراضي   وكذذلل تن تدريب ألعياء 

هيئ  التدري  إللعداد المواد اإللكتروني    وبعد ذلل تن إبرام لعقود مع بعيتن 

 إللعداد المادة العلمي  للمقررات لتكول متاح  إلكتروني . 

 مركااا ابااال ةااينا للتعلن االلكتروني  .أ

ضم رةال  مركا ابال ةينا للتعلن اإللكتروني متامتا في التعلن تو          

الرقمي حيل يقوم بالمسااااااااهم  في بناء وتوفير نظن إدارة العملي  

( و توفير LCMS(  ونظااااام إدارة المحتوى التعليمااي )LMSالتعليمي  )

مما يسالعد وتبوير المقااااررات الكترونيًا    (CMS)أنظماااا  ادارة المساقاات 

الجامعاااااا  لعلى اةتيعاا ألعداد متاايدة مال البل    كما ي مّكال الجامعاااا  مال 

تحسيال مخرجات العملي  التعليمي  مال خال توظياااف التقنيااااات الحدي   في 

مجال اإلتصاالت والمعلومات في دلعن لعملي  التدري  والتعلين  وبما يتناةب 

 دافتا.مع ر ي  الجامع  ورةالتتا وأه

وفي هذا المجال تن إنجاز ما يلي حسب المعلومات الواردة مال مركا ابال ةينا 

 . 

 

انتاص مجمولع  مال المواد التدريسي  في مختلف الكليات (1جدول )رقن 

( بدلعن مال اليونسكو في مشرول  2003/2004/2005في الفترة )

 انشاء  مراكا ابال ةينا في العالن

 دةاةن الما الرابب االلكتروني

http://elearning.philadelphia.edu.jo 

/course/view.php?id=41 

Information Systems 

Analysis And Design 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=38 

Fundamentals of 

Telecommunications 
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and Computer 

Networks 

http://elearning.philadelphia.edu.jo 

/course/view.php?id=5 

Mechatronics 

System 

http://elearning.philadelphia.edu.jo 

/course/view.php?id=4 

Instrumentation and 

Measurements 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/ 

course/view.php?id=3 

Computer 

Architecture 

http://elearning.philadelphia.edu.jo 

/course/view.php?id=11 
General Biology 

http://elearning.philadelphia.edu.jo 

/course/view.php?id=13 

Software Analysis 

and Design 

http://elearning.philadelphia.edu.jo 

/course/view.php?id=12 

Fundamentals of 

Artificial Intelligence 

لمجمولع  مال المواد مركا ابال ةينا بجامع  فيادلفيا ( انتاص 2جدول )رقن 

  التدريسي 

 2011لعام كليات مختلف  مال الجامع    ل

  الرابب االلكتروني اةن المادة

مدخل الى 

 القانول التجارن

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=39 

Commercial 

statistics 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=37 

Fundamentals 

of Databases 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=36 

Engineering 

Skills 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=35 

Genetics 
http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=32 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=12
http://elearning.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=12
http://elearning.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=37
http://elearning.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=37


302 
 

وقام المركا بالتعاول مع اليونسكو بتنفيذ العديد مال الندوات والدورات 

 وورشات العمل م ل:

  المشاركاااا  في  ورشاااا  العماااال مع الش كاااا  العربياااا  للتعليااان

 Mobile المفتاااوح والتعلااان لعال بعاااد (  التعلن بواةب  التاتف النقال  

Learning Workshop ( والتي لع قدت في لعمال في الفترة )30/7/2009-28 )

. 

 

Pharmaceutics 

(I) 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=16 

تقيين ةريرن 

 نظرن

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=43 

متارات اللغ  

 العربي 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=80 

English Skills ( 

2 ) 

http://elearning.philadelphia.edu.jo/co

urse/view.php?id=81 

    مسالعدة ألعياء التيئ  التدريسي  في تحميل المواد التدريسي  االلكتروني

 Moodleقيد االلعداد لعلى منص  

Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment 

مقدم  في لعلن 

  النف 

http://ecourse.philadelphia.edu.jo/cou

rse/view.php?id=211 

Computational 

Design (CAD) 

http://ecourse.philadelphia.edu.jo/cou

rse/view.php?id=215 

Architectrual 

Design 

http://ecourse.philadelphia.edu.jo/cou

rse/view.php?id=214 

قانول التجارة 

  االلكتروني 

http://ecourse.philadelphia.edu.jo/cou

rse/view.php?id=220 

http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=215
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=215
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=214
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=214
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=220
http://ecourse.philadelphia.edu.jo/course/view.php?id=220
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   لعقد ندوة (مستجدات في  التعلين االلكتروني ( بالتعاول مع االكاديمي

 .2009-9-29ال ريباني  للتعلين االلكتروني                      بتاريخ  

 

  معات المتخصص   أللعياء التيئ  التدريسي  مال الجا االولىلعقد ورش  العمل

( 10/11/2009-8في الفترة ) حاح الديال( -ال صرة-العراقي  الرةمي  )بغداد

في انشاء المراكا االلكتروني  وانتاص وتبوير المواد االلكتروني  بالتنسيق مع 

 منظم  اليونسكو  ومشارك  خ راء دولييال متخصصيال في التعلين االلكتروني.

 

  التيئ  التدريسي  مال الجامعات المتخصص  أللعياء  ال اني لعقد ورش  العمل

-11حاح الديال( في الفترة ) -ال صرة -العراقي  الرةمي  )بغداد

( في تبوير المواد االلكتروني  بالتنسيق مع منظم  اليونسكو  15/04/2010

 ومشارك  خ راء دولييال متخصصيال في التعلين االلكتروني  

  التدريسي  مال الجامعات المتخصص  أللعياء التيئ    ال ال  لعقد ورش  العمل

/ 22-21حاح الديال( في الفترة ) -ال صرة -العراقي  الرةمي  )بغداد

( في تبوير المواد االلكتروني  بالتنسيق مع منظم  اليونسكو 06/2011

ومشارك  خ راء دولييال متخصصيال في التعلين االلكتروني مال فرنسا 

    .واالردل   والجاائر

  لمتخصص  أللعياء التيئ  التدريسي  مال الجامعات ا الرابع لعقد ورش  العمل

حاح الديال   الكوف   االن ار ( في الفترة  -ال صرة -العراقي  الرةمي  )بغداد

( في تبوير المواد االلكتروني  بالتنسيق مع منظم  11/2011/ 15-24)

  .اليونسكو ومشارك  خ راء دولييال متخصصيال في التعلين االلكتروني

 المتخصص   للفنيال مال الجامعات العراقي  الرةمي   الخامس ل لعقد ورش  العم

( 03/2012/ 22-18حاح الديال   الكوف   االن ار ( في الفترة ) -ال صرة -)بغداد

وقد تن لعقد هذه الورش  في  .في تبوير المواد االلكتروني  مال الناحي  الفني   

    .مركا ابال ةينا للتعلن االلكتروني في جامع  فيادلفيا



304 
 

 المكول مال )  الوللعقد المجل  العلمي ا

 29-28 بتاريااااخ االردل العرا  تركيا فرنسا الجاائر المانيا روةيا ( 

للجامعات العراقي  المشارك  في مراكا ابال ةينا و بالتنسيق مع   /032012/

مكتب اليونسكو العرا  في االردل . وقد تن لعقد هذه الورش  في مركا ابال 

   .اللكتروني في جامع  فيادلفياةينا للتعلن ا

  المكول مال )   ال انيلعقد المحل  العلمي

 /10/ 02-01خ  ااااااالردل العرا  تركيا فرنسا الجاائر المانيا روةيا ( بتارياااا

للجامعات العراقي  المشارك  في مراكا ابال ةينا و بالتنسيق مع  21012

مكتب هذه الورش  في  مكتب اليونسكو العرا  في االردل . وقد تن لعقد

 العرا  في لعمال .-اليونسكو

 التعلين اإللكتروني في جامع  فيادلفيا .ا

أشرنا إلى دخول تكنولوجيا المعلومات كمناهل في جامع  فيادلفيا لع ر 

األقسام العلمي  المختلف   وكذلل التدريب الذن قدمتا الجامع  أللعياء هيئ  

  التحتي  لتكنولوجيا المعلومات التي التدري  والموظفيال باإلضاف  إلى ال ني

أتاحت خدم  اإلنترنت في الحرم الجامعي بكفاءة لعالي . وقد باشر العديد مال 

ألعياء هيئ  التدري  اةتخدام تكنولوجيا المعلومات في تدريستن 

وخصوحًا اةتخدام ال وربوينت في تدريستن وإحال  البل   إلى المواقع 

وبحوثتن  والتوجا نحو اةتخدام المكت   اإللكتروني  لمتابع  دراةتتن 

 الرقمي  داخل الجامع  أو في المواقع اإللكتروني  ذات الصل .

 

 : المكت   الرقمي  في جامع  فيادلفيا .ص

وفرت المكت   الرقمي  لل اح يال وألعياء هيئ  التدري  إمكانيات هائل  

لى قوالعد بيانات للوحول إلى المعلومات بمختلف اللغات   والوحول/  اإلتاح    إ

في جميع أنحاء العالن   وهنا يجدر اإلشارة أل ما توفره المعلومات التي نحصل 

لعليتا مال اإلنترنت تختلف في أهميتتا وموثوقيتتا  إال أل ال احل الجاد يستبيع 

أل يحصل لعلى بحوث أحيل  وكتب رقمي  منشورة لعلى اإلنترنت أو موجودة 
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ل مؤون  ال حل  ومال هنا يأتي مجال التعاول في المكت   مما يستل لعلى ال اح

بيال األكاديمييال وأمناء المكت ات الذيال يمكنتن أل يسالعدوا ال اح يال في 

تمكينتن في الحصول لعلى المعلومات وال يانات المرت ب  بتخصصاتتن 

 المختلف .

)وتشير تجرب  جامع  فيادلفيا إلى أل االشتراكات اإللكتروني  مال مال الكتب  

راجع  والمجمولعات  والدوريات المجلدة  ومشاريع التخرص بلغت والم

دوري ( وأك ر 184لعنوانا والدوريات المب ولع  التي تشترك بتا المكت   )71332

الكتب  المراجع   EBSCOhost / Science Direct دوري   12000مال 

 eBook Academicكتابًا 84605لعنوانا  والكتب اإللكتروني  71332المجمولعات

Collection (EBSCOhost)  كتابا مال خال  74554وهناك اشتراك يوفرEbrary 

وهذه اآلرقام تعبينا فكرة واضح  لعال االمكانيات التي توفرها المكت   

 االلكتروني  لل اح يال مال البل   ألعياء هيئ  التدري .

 

وكذلل اهتمت جامع  فيادلفيا بتأميال مصادر المعلومات واإللكتروني  مال 

 االشتراكات في الخدمات المكت ي  اإللكتروني  م ل ما يلي:خال 

Online Databases and Services:  Subscriptions Information2012 

Amount (USD) Subscription Terms Database Name 

77,734..27    01/JAN/2012 –  31/DEC/2012 Science Direct 

6,056    01/OCT/2011 – 31/OCT/2012 Ebrary (ebooks) 

20,400    01/JUN/2011 –  31/DEC/2013 
EBSCOhost 

(eJournals) 

3,500    01/APR/2012 – 13/MAR/2013 EBSCOhost (eBooks) 



306 
 

 

 

 اإلح اط
تسع قيايا مرت ب  باةتخدامات تكنولوجيا المعلومات وال حل خامسا: 

 االلكتروني

   كشف اإللكتروني: وال ال حل العلمي  واألمان  العلمي  -1

مال أك ر المشكات التي تواجا ال حل العلمي في الجامعات لعلى مستوى 

 العالن وخصوحًا مع وجود اإلنترنت هي األمان  العلمي  واالنتحال وهذا األمر

ينب ق لعلى ال اح يال مال ألعياء هيئ  التدري  والباا لعلى السواء في 

 الجامعات العربي  ومال بينتا جامع  فيادلفيا.

يذكر ال احل أل إحدى البال ات لمسا  مناهل ال حل قامت بتقدين بحل مال 

متبل ات المسا   وحيال تن مراجع  ال حل ظتر أل ال حل بالكامل هو نسخ  

كانت مب ق  لعلى مدين  ةعودي  وال حل متاح لعلى  مال رةال  ماجستير

اإلنترنت  وتن فقب تغيير اةن المدين  إلى مدين  أردني   وكانت ال يانات 

بالكامل هي نف  بيانات ال حل األحلي وهذا يدخل في باا االنتحال  وهي 

 ظاهرة ال تقف لعند البل     بل وتمتد إلى ألعياء هيئ  التدري  .

(  مال أك ر المشكات التي تواجا ال حل العلمي لعلى Plagiarism) واالنتحال

مستوى لعالمي فيما يتعلق باألمان  العلمي    وحيل نجد أل البل   وال اح يال 

يستستلول االقت اس أو النقل بالكامل مال مواقع لعديدة ويسمونا بح ًا   

1,800    01/Mar/2012  –  31/FEB/2013 

EBSCOhost 

(Integrated search 

Engine) (EHIS) 

109,490.27  Total Paid 
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هناك لعدد مال حام ال رمجيات ووبذلل نشتد أل األمان  العلمي  مفقودة  

كشف االنتحال الكترونيا وفي جامع  فيادلفيا فنل خدم  كشف االنتحال ل

الذن اشتركت فيا  Turnitin.com218مقدم  حاليا مجانا مال خال ال رنامل 

  وهو برنامل يمكال مال خالا  2012جامع  فيادلفيا العت ارًا مال شتر أكتوبر 

 معرف  حجن أحال  ال حل الذن يتن تقديما.

 الكسل:  -2
  المعلومات العالمي  مصدراً ثرياً للمعلومات مما يجعل ال احل يستستل الرجول توفر ش ك

إليتا مال خال المصادر المفتوح  والمواقع والمدونات اإللكتروني  للحصول لعلى 

المعلومات  وكال لتذا تأثير ك ير لعلى ارتياد المكت ات التقليدي  والتعامل مع الكتاا 

 المب ول.

تقدما الش ك  مال معلومات وقد ال توجد في المكت    ولي  مال شل في أل ما

التقليدي  وتكول في أحيال ك يرة معلومات ك يرة وموثوق   وأحيانًا أخرى 

معلومات غير دقيق  وغير لعلمي   إال أل ال احل لعال المعلومات ال ي ذل جتدًا 

كي يغوص بح اً لعال المعلومات الدقيق  والموثوق   بل يقتنص أول معلومات 

 ادفا ويعتمدها. تص

 :  التوثيق-3

مال المشكات التي تواجا مال يراجع العديد مال ال حوث هي مشكل  توثيق 

 المعلومات التي يقت ستا مال المصادر اإللكتروني . 

وغال ًا ما نجد ال احل يشير فقب إلى الموقع الذن اقت   منا مادتا دول أل 

شارة إلى ال يانات الكامل  يشير إلى تاريخ الوحول إلى المعلومات أو دول اإل

للمقال أو ال حل الذن اقت   منا  وهناك العديدمال البر  التي تن العتمادها 

 للتوثيق

( ودليل MLAوأح م متعارفًا أل هناك ثاث طر  معروف  لاقت اس وهي )

 ( هذه نماذص لتا :APAأةلوا شيكاغو ودليل )
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1.  the Modern Language Association (MLA) 

http://www.mla.org/style 

Free Space Optics. (2007, April 6). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. 

Retrieved 18:41, April 10, 2007, from 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=1206

19363 

2. The Chicago Manual of Style   

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

Wikipedia contributors, )Free Space Optics,) Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=1206

19363 (accessed April 10, 2007).  

3. the American Psychological Association (APA). 

http://apastyle.apa.org/ 

(Free Space Optics.) Wikipedia, The Free Encyclopedia. 6 Apr 2007, 00:35 

UTC. Wikimedia Foundation, Inc. 10 Apr 2007 

<http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=12

0619363>.  

  

 السبحي  : -4 

الوحول إلى أول  يرت ب هذا الجانب بجانب الكسل فأولئل الذيال يستتلول 

معلومات تصادفتن التي ترت ب بعنوال بح تن يأخذول المعلومات األولى 

التي يع رول لعليتا  وخصوحاً أل بعض الموضولعات حيال يجرن بح اً لعنتا في 

فم ًا لو طل نا مال  قد تصل إلى مئات اآلالف بل والماييال. Googleجوجل 

  ةنرى أل هناك أك ر research ethicsجوجل ال حل لعال أخاقيات ال حل 

والتي يمكال أل  29/10/2012( لعنوال في لحظ  بح نا بتاريخ 7160000مال )

 219تاداد بعد دقائق قليل  مال نف  يوم.

http://www.encyclopedia.com/LearnMoreCitations.aspx
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=120619363
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=120619363
http://www.encyclopedia.com/LearnMoreCitations.aspx
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=120619363
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=120619363
http://www.encyclopedia.com/LearnMoreCitations.aspx
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=120619363
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Space_Optics&oldid=120619363
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وهذا يقود إلى ةبحي  التناول التي تحول دول اإلبحار إلى بحر          

المعلومات للحصول لعلى أفيلتا وألعمقتا وأك رها لعلمي . وحينما قمت 

اد دراة  حول المكت ات اإللكتروني  وتحدياتتا في الوطال العربي بنلعد

  وهي لع ارةلعال  PDFاةتبعت الحصول لعلى مئات المواد العلمي  بشكل 

بحوث مال مجات لعلمي  وتقارير لعلمي  وكتب وفصول مال كتب جميعتا يمكال 

 220 الرجول إليتا وااللعتماد لعليتا.

 

 علومات. لعدم فتن روح تكنولوجيا االتصاالت والم-5

لعلى الرغن مال أل تكنولوجيا المعلومات أح حت جاءًا مال الحياة الجامعي   إال 

أننا ال زلنا نجد العديد مال ألعياء هيئ  التدري  الذيال ال يجيدول اةتخدامتا 

 في مجاالت تتمتن في حياتتن العملي  والتعليمي  وال ح ي .

بيال مستخدميتا  مما  مال أهن ما تقدما تكنولوجيا المعلومات هي التفالعلي 

يتيم لألةتاذ والبالب مشارك  حي  وتفالعلي   وهذا ال يتحقق  ولعل مال 

بعض أبسب األم ل  التي نشاهدها لعند بعض األةاتذة  وحينما يستخدمول 

فننتن يكادول ينسخول محاضراتتن الورقي   Power Pointبرنامل ال ور بوينت 

ا أهميتا ودوره التفالعلي مع في الشرائم المقدم  مما يفقد هذا األةلو

البل  .وهذا ال يتيم جان ًا تفالعليًا  حيل المبلوا فقب طرح نقاط يص م 

لعلى البالب التفكير بجوان تا ومناقشتتا مع البالب. ناهيل لعال لعدم وجود 

التفالعل اإللكتروني بيال البالب واألةتاذ لع ر ش ك  اإلنترنت . حيل يمكال 

نيًا ويقوم األةتاذ بمراجعتا ومناقشتا للبالب تقدين واج اتا إلكترو

إلكترونيًا  وكذلل يمكال لألةتاذ تصحيم الواج ات وإرةالتا إلكترونياً للبالب. 

وك ير مال ألعياء هيئ  التدري  أقصى ما يستخدمونا هو لل ريد اإللكتروني 

ي   كالصحف والمواقع اإلخ اري   وال يعرفول لعامأوتصفم بعض المواقع اإل

المواد أو كيف يحملونتا  وما زال الك ير منتن يعتمدول لعلى  كيف ينالول

ةكرتيرات األقسام أو رئي  القسن كي يقوم بتحميل درجات الباا 
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الفصلي  إلكترونيًا. لعلى الرغن مال الدورات المتتالي  التي تعقد أللعياء هيئ  

 التدري  ويشاركول فيتا ولكنتن ال يأخذونتا لعلى محمل الجد. 

 كروح محافظ  ةائدة: ي  التقليد- 6

ال زال العديد مال األةاتذة في الجامعات العربي  يمتلكول روحًا تقليدي   

باةتخدام ال يانات الورقي  واللوح التقليدن مما العتادوا لعليا أك ر مال 

 العتمادهن لعلى المعلومات الرقمي   وهذا ينعك  في أك ر مال أمر.

 ق  التقليدي   وااللعتمادلعلى الور  أةلوا التدري  الذن ال زال يستخدم البري

 واللوح التقليدن.

  العتمادهن لعلى التقارير  والتعليمات الورقي  التي تصلتن   والتي ال يكلفول

أنفستن لعناء قراءئتتا إلكترونيًا  حيل بعيدول ط عتا  أو ينتظرول إلعادة 

 تعميمتا ورقيًا.

 ال يانات المفتوح  واةتخدام اللغ  العربي . -7

 

الجامعات العربي  تقدم برامجتا األكاديمي  باللغ  العربي   ويست نى معظن 

منتا تدري  العلوم الب ي  والتندةي  بشكل خاص   حيل يتن تدريستا 

باللغ  اإلنجلياي  وهذا حال جامع  فيادلفيا   وكما نعلن تتوفر باإلنجلياي  

 المعلومات وال يانات العلمي   في مواقع ال حصر لتا.

نا أل نتساءل لعال مدى اةتخدام اللغ  العربي  في اإلنترنت وحجن ويحق ل

المواد المتوفرة باللغ  العربي  لعلى ش ك  اإلنترنت ومحركات ال حل باللغ  

العربي   والمواقع االلكتروني .ألل اللغ  في ةيا  التوجا لدى ك ير مال الدول 

والجامعات لعلى  العربي  وهي تتجا نحو تعمين اللغ  االنجلياي  في المدارس

حساا اللغ  العربي   تص م في موقف يستدلعي الدفال لعنتا والحفاظ لعليتا 

 باةتخدامتا في مجاالت الحياة كاف  .
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نشعر في الوطال العربي باهمي  االهتمام بلغتنا القومي  ونعمل مال أجل 

تفعيلتا لصنع المكت   الرقمي  التعليمي   العربي  لعلى مستوى قومي بتيافر 

 د والعمل العربي المشترك .الجتو

ويمكال االشارة هنا إلى أل هناك العديد مال ال يانات العربي  المتصل  

المفتوح    وياح  المرء أل هناك العديد مال المواقع والموةولعات المعرفي  

التي هي متاح  اليوم   وكذلل أح م متاحا لعشرات االالف مال الكتب العربي  

تبيع المستخدم أل ينالتا مال مواقع مختلف  .وإنا وال يانات بالعربي  التي يس

مال الماح  أل هذه الكتب وال يانات يغلب لعليتا البابع الديني والتراثي 

 واألدبي أما اذات المحتوى العلمي فتي قليل  للغاي  .

ويكفي أل نشير إلى وجود بعض المواقع التي توفر فرحًا للحصول لعلى كتب 

ل  لعالن المعرف  الكويتي    فمئات الكتب مال كامل  مجانًا م ل موقع ةلس

منشوراتتا متاح  بالمجال ومكت   اإلةكندري    وكذلل منشورات اتحاد 

الكتاا العرا بسوريا وهي في أغل تا كتب أدبي   باإلضاف  إلىكتب فكري  

 وأخرى مترجم .

  وهي تقدم لعدة خدمات  WIKIويوجد اآلل مواقع لعديدة ترت ب بش ك  

 فتوح .لمصادر م

ناهيل لعال ويكي يديا العربي   وهي مقارن  بما هو موجود باإلنجلياي  فنل 

بياناتتا تعد جدًا ضئيل    ولكال مياتتا أنتا تحول ال احل إلى مصادر 

 باإلنجلياي  ووحات تقود إلى معلومات يحتاجتا ال احل.

 اةتخدام ةحاب  الحوة   -8

تكنولوجيا لتيع قدرا ك يرا مال تفع  لتغييرات المرةوف يتواحل المعدل ال 

اليغب لعلى مياانيات المنظمات. لقد أح حت الترقيات المستمرة لل رمجيات 

واألجتاة لعناحر هام  في العديد مال اجتمالعات الموارد لتلل المنظمات   

وةتواحل ممارة  اليغب لعلى مياانيات هذه المنظمات. هذا الوضع يرجم 

دي  الراهن  الصع    بعد االنتيار األخير أل تاداد ةوءا في الظروف االقتصا

 للنظام المالي في العالن .
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يمكال أل توفر خدمات الحوة   السحابي  للعديد مال تلل المنظمات   إتاح  

الفرح  لمواحل  االةتفادة مال التبورات الجديدة في مجال تكنولوجيا 

جذاب  المعلومات   بتكاليف معقول . ةحاب  الحوة   مال المرجم أل تكول 

ل دء التشغيل في الشركات والصغيرة والمتوةب     والمؤةسات التعليمي . 

( أل الشركات NCCويقدر مركا الحوة   الوطني في المملك  المتحدة )

الصغيرة والمتوةب  يمكال أل تقلل مال التكلف  اإلجمالي  لملكي  التكنولوجيا 

 (.2009وفت  )مايكروة tionssolu hostedباةتخدام حلول  االةتياف  

221 

وفيما يلي   قائم  ل اث  أنوال رئيسي  مال الخدمات التي يمكال أل تقدمتا  

  السحاب :

 

تشمل : Infrastructure as a Service (IaaS)ال ني  التحتي  كخدم   .1

المنتجات المقدم  لعال طريق هذا االةلوا التوحيل لعال بعد )لعال طريق 

امل )م ًا  أجتاة الكم يوتر اإلنترنت( ل ني  الكم يوتر التحتي  بالك

 االفتراضي   الملقمات  وأجتاة التخايال  إلخ(؛

لفتن ط ق  ةحاب  : Platform as  a  Service (PaaS)منص  كخدم   .2

الحوة   هذه  يحتاص المرء إلى تذكر نموذص الحوة   التقليدن  حيل كل 

   hard-ware تب يق تتن إدارتا محليًا يتبلب المعدات الصل  هارد وير

  خوادم  middleware ونظام التشغيل  قالعدة ال يانات   ال رمجيات الوةيب  ا

  وغيرها مال ال رامل. كما يحتاص المرء لتذكر  Web servers ويب ملقمات

فريق الخ راء إدارة لعمل الش ك   وقالعدة ال يانات  و خ راء إدارة النظن 

الحوة    اآلل تحت المبلوب  لمواك   كل شيء قيد التشغيل. مع ةحاب  

 هذه الب ق  تقدم هذه الخدمات لعال بعد ق ل ماودن  ةحاب  ؛

تحت هذه الب ق   يتن     :Software as  a Service (Saas) ال رمجيات كخدم     .3

حيان        ةيل  اإلنترنت كخدم . بداًل مال تركيب و سلين البل ات مال خال و ت

نت  وتحرير  ال رمجيات  يمكنل ب ساااااط  الوحاااول إليا لع ر شااا ك  اإلنتر       
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نفسااال مال إدارة ال رامل واألجتاة المعقدة. هذا النول مال خدم  الساااحاب          

يقدم وظائف تب يقي  كامل   يتراوح مال تب يقات اإلنتاجي  )م ًا  مال النول         

قات العماء         office-المكت ي  بندارة إدارة لعا خاحاااا   لل ال  ( ل رامل م ل ت

(CRM )Relationship Management Customer 222مورد المؤةس . أو 

ي  في               يات المعن مات والعمل خد لل ال فادة مال ت تار كيف يمكال االةااات إلظ

االنتفال بتا )ببريق  م ساااب   جدًا(  يمكال أل تعبي م اال لعلى ةااا يل             

يا                ي  تكنولوج ي  مع بن ع  نموذج جام يل الم ال   خذ لعلى ةااا  االفتراض. 

جات الباا والمعلميال واإلدار     يا ة  موظفي ال حل  المعلومات التي تل ي احت

ومبورن ال رامل )لعلى ةااا ياال الم ااال  مبورن الويااب(. إدارة خاادمااات              

 تكنولوجيا المعلومات تتم ل متمتتا في:

o                     تاويااد الباا والموظفيال بااال رامل )م ًا  حساااااابااات ال ريااد

اإللكتروني  ونظن التشاااغيل  والتب يقات اإلنتاجي   للكشاااف لعال ال رامل        

 واألجتاة )م ل أجتاة الكم يوتر  خوادم  إلخ(؛ اليارة ولعمال النظاف   إلخ(

o          بالمبلوا مال ال رامل يا   لدراةااااات العل يد ال اح يال وطاا ا تاو

الخاح  واألجتاة لتشغيل التجارا التي يحتمل أل تنبون لعلى قدر ك ير مال 

 المعالج  والحساا؛

o                        توفير مبورن الويااب مع أدوات التنمياا  بحاااجاا  إلى كتاااباا

  الويب. واةتياف  تب يقات

       ةحاب  الحوة    كنموذص خدم  ناشئ  للحوة   . م ل غيرها مال

الخدمات الجديدة بتذا الحجن والتعقيد  ت ير العديد مال المخاوف والشاااكوك           

مال نيااال التكنولوجيا. وأهن تلل الشاااواغل يمكال تعريفتا  كتلل المتعلق  

  223لموثوقي .بمراق   وتأميال المورد  األداء  الكمول  األمال  الخصوحي  وا

وقد طلب مال مركا الحاةااوا القيام  بدراةاا  لاةااتفادة مال تقني  ةااحاب   

تاريخ:        (Cloud Computingالحوةااا   )   ع   ب جام وتن  23/1/2011في ال

تقدين لعروض مال بعض الشاااركات بتذا الخصاااوص وتن تأجيل المشااارول  
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ي  التحت             ع  لعلى ال ن جام تا ال ع  التي أنفقت مارات المرتف ي   نظرا لاةااات 

 لتكنولوجيا المعلومات .

 

  المنافس  بيال مؤةسات التعلين العالي - 9

نعلن أل التعلين  العالي هو أةاس تقدم المجتمعات وهو الذن يحاف  لعلى 

وجودها ويدلعن اةتقرارها واقتصادها ويعاز ثقافتتا ويبورها . وتعمل 

 مجالتكنولوجيا المعلومات لعلى تغيير أةلوا الحياة بشكل متسارل. وفي 

التعلين العالي فنل هذه التكنولوجيا تعمل اآلل لعلى تغيير أةلوا التعلين 

والتعلن وال حل العلمي  وتوفر إمكانيات لن تعرف مال ق ل مال حيل التفالعل 

باةتخدام تقنيات اتصالي  تفالعلي   وحيل أح م الفر  الحاةن بيال ما يقدما 

فما توفره المكت ات الرقمي   التعلين العالي وبيال المؤةسات األخرى هامشيًا  

وما تقدما العديد مال المواقع والجمعيات العلمي  باتت تناف  مؤةسات 

التعلين العالي في فتم فياءات جديدة لألكاديمييال والباا وال اح يال بحيل 

 أتاحت فرحًا للعمل المشترك ما بيال مؤةسات التعلين  محليًا ودوليًا.

ي  للمعلومات إلى توجا العديد مال الجامعات فقد قادت هذه التقنيات االتصال

إلى دخول ميمار المنافسات اإلقليمي  والدولي  الحصول لعلى مراتب متقدم  

في التصنيفات للجامعات العالمي  وقد دفع هذا بالعديد مال الجامعات  

لاشتراك في خدم  توفير الوحات لتل ي  حاجات التقيين.  وكذلل لجأت 

لشراء أةماء باح يال حاحليال لعلى جوائا لعالمي  بغرض  العديد مال الجامعات

حصولتا لعلى مراكا متقدم  في التصنيفات العالمي  للجامعات  حيل أل 

الجوائا تدخل ضمال  المعايير الخاح  لتصنيف الجامعات في  العالن م ل 

 التصنيفات التالي :

1. The QS World University Rankings  

2. U.S. News World's Best Universities rankings 

3. Times World University Ranking 
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4. The Academic Ranking of World Universities (ARWU) published 

and copyrighted by Shanghai Ranking Consultancy 

5. UI’s  Green  Metric  University  Sustainability  Ranking  )Green  

Metric) launched by Universitas Indonesia in 2010  

6. Webometrics Ranking of World Universities 

اإلة اني الذن Webometrics Ranking of World Universities وقد أةتن تصنيف..

يعتمد لعلى اةتخدامات اإلنترنت والموقع اإللكتروني للجامع  إلى العتماد 

 في التصنيف.الجامعات أةلوبًا تجاريًا مال أجل الحصول لعلى مراكا متقدم  

  Cybermetricsلجامعات العالن( هو م ادرة مال مخت ر  Webometricsو(تصنيف 

 the Consejo Superior de Investigaciones  (CSIC)  وهي مجمولع  أبحاث تابع  

Científicas  وهي أك ر هيئ  العام  لل حوث في إة انيا والتي تستند في  

 ر الملحق(تقييمتا لعلى مؤشرات ةت للتصنيف) انظ

 

 

 ةادةًا: الخاتم  

 

اةتعرضنا في هذه الورق  أهمي  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتوظيفتا 

في محال التعلين العالي  وخصوحًا ما يمكال أل توفره هذه اإلمكانات في 

لعملي  التعلين والتعلن في القرل الحادن والعشريال مع مراجع  التغييرات التي 

 نتحدث لعال مستق ل التعلين العالي.يجب أل تؤخذ   ونحال 

وقد بينا أنوال التعلين اإللكتروني والمتارات التي مال المبلوا اةتخدامتا  

ثن اةتعرضت الدراة  بعض جوانب اةتخدامات تكنولوجيا المعلومات في 

جامع  فيادلفيا   وخصوحًا تجرب  مركا ابال ةينا للتعلن اإللكتروني 

دلفيا  ثن بينت بعض الجوانب المرت ب  والمكت   اإللكتروني  في فيا

باةتخدام تكنولوجيا المعلومات لدى ال اح يال مال البل   وألعياء هيئ  

التدري   وخصوحاً معالج  بعض القيايا ذات الصل   والمشكات المرت ب  

بال حل اإللكتروني  م ل الكسل والتوثيق والسبحي  واألمان  العلمي  
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لكافي بتكنولوجيا المعلومات واةتخدام والتقليدي  ولعدم اإللمام ا

حوة   السحابي . وكذلل تن التعرض للمنافس  بيال مؤةسات التعلين 224ال

 وآثارها لعلى الجامعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماحق 
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 ةت  مؤشرات  لتشكيل التصنيف العالمي للجامعات

The )Webometrics Ranking of World Universities  

 الوزل تسابا طريق  اح المؤشرات

PRESENCE   الحيور  العدد اإلجمالي للصفحات الويب المستياف  فيwebdomain 

الرئيسي  العدد اإلجمالي للصفحات الويب المستياف  في نبا   الويب 

الرئيسي )بما في ذلل جميع النباقات الفرلعي  واألدل ( للجامع  كما تن 

 .فترةتتا مال ق ل أك ر محرك ال حل تجارن )جوجل(

20٪ 

IMPACT 

 

يتن تقيين نولعي  المحتويات مال خال (اةتفتاء افتراضي(  لعد كل الروابب 

الخارجي   التي يتلقاها نبا  الويب الجامع  مال أطراف ثال  . هذه الروابب 

تعترف بتي   المؤةس   واألداء األكاديمي  وقيم  المعلومات  وفائدة 

لمعايير الماييال مال الخدمات كما لعرضت في  حفحات المواقع وفقا 

 المحرريال لعلى ش ك  اإلنترنت مال جميع أنحاء العالن

50٪ 

 

OPENNESS 

 

االنفتاح الجتود العالمي  القام  مستودلعات ال حوث المؤةسي  معترف بتا  

 rich في هذا المؤشر بحيل يؤخذ بعيال االلعت ار لعدد مال الملفات الغني 

files (PDF  DOC  DOCX  PPTنشرت في الم ) واقع المخصص  وفقا

 لمحرك ال حل أكاديمي جوجل ال احل العلمي.

15٪ 

EXCELLENC

E 

 

التميا  تلعب  الدراةات األكاديمي  التي نشرت في مجات دولي  لعالي  

التأثير دورًا هاما جدًا في ترتيب الجامعات. اةتخدام ب ساط  العدد الكلي 

شر  فقب بتلل ألورا  يمكال أل يكول ميلا  حيل  يتن تقييد المؤ

المنشورات الممتازة  أن مخرجات اإلنتاص العلمي في الجامع  هو جاء مال 

 مال أك ر ال حوث اقت اةا في مجالتا العلمي.  10%

15٪ 

 

 ٪100 المجمول

 

 ةت  مؤشرات  لتشكيل التصنيف العالمي للجامعات

The QS World University Rankings 

 الوزل المؤشرات

 ٪40 مال المسم العالميةمع  األكاديمي  

 ٪10 ةمع  را العمل مال مسم لعالمي

 SCIVERSE SCOPUSاالةتشتادات مال كل لعيوهيئ  التدري  مال

   CITATIONS PER FACULTY FROM SCIVERSE 

SCOPUS 

20٪ 

http://www.info.sciverse.com/scopus/
http://iu.qs.com/projects-and-services/projects-services/methodology-citations-per-faculty/
http://iu.qs.com/projects-and-services/projects-services/methodology-citations-per-faculty/
http://www.info.sciverse.com/scopus/
http://www.info.sciverse.com/scopus/
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 ٪20 نس   ألعياء هيئ  التدري  للباا

 ٪5 نس    الباا األجانب

 INTERNATIONAL 5٪ نس   ألعياء هيئ  التدري  األجانب

 ٪100 المجمول

 

 Indicators and Weights for ARWU المؤشرات واألوازل  ل           

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

 قانول المؤشر معايير

Code 

 الوزل

نولعي خريجي 

 التعلين

نوبل خريجول فائاول بجوائا 

 وميداليات  

الخريجو

 ل

10٪ 

نولعي  ألعياء هيئ  

 التدري 

ألعياء هيئ  التدري  الفائاول 

 بجوائا نوبل وميداليات

 ٪20 جوائا

فئ  مال  21االقت اس مال ال اح يال في  
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 الفصل ال امال

 ال قاف  الجماهيري  والتنوير
 

 مدخل :    

ابتدأت الدراةااااات ال قافي  واالهتمام بال قافات الشاااع ي  مع مبلع القرل             

الجماهيري    بدأ النظر في تاثيرها  لعامالعشااريال  ومع انتشااار وةااائل اإل  

تا    ما رافق ي  لت دأ مع منتصاااف القرل        و عات الغرب مال تحوالت في المجتم

العشاااريال دراةاااات لعديدة حول ال قاف  الجماهيري  وال دء للتنظير لتا. وقد 

انتشرت الدراةات ال قافي   في الربع األخير مال القرل الماضي انتشارًا واةعًا 

كال والفرنساااييال         بانييال واألمري يدن المنظريال ال ري وخصاااوحااااًا لعلى أ

 األلمال.و

ئل اإل       بل ورغن أل وةااااا قا تاثيرًا ك يرًا في     لعامفي الم ماهيرن أثرت  الج

المجتمعات العربي  إال أل  الوطال العربي لن يشاااتد اهتمامًا بتذا النول مال         

الدراةاااات لعلى الرغن مال أهميتتا   ومال هنا فنل هذه الدراةااا  تدخل في  

ستند إلى النظر    ةات التي ت ةاتتا  إطار هذا النول مال الدرا ي  ال قافي  وانعكا

 لعلى المجتمع العربي.

وجاء اختيارنا لموضااول ال قاف  الجماهيري  والتنوير للعاق  العيااوي  بيال    

الجماهيري  تلعب دورا محركا  لعامال قاف  والتنوير خصااوحااا أل وةااائل اإل 

تأثير ك ير في الجماهير . حيل يمور الوطال العربي بحركات        ومحرضااااا ذا 

ماهيري  لعلى امتداد الوطال العربي  وأحاا م يبلق لعليتا تجاوزًا شااع ي  / ج

الربيع العربي دول أل ندرك مال اةاااتغل بذرة الحراك وإلى أيال يقودنا   وما       

 هي الدوافع التي تحركا .... بل ومال يحرك جماهيرنا.
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إل التنوير كحال  فكري  تسااتند إلى العقل والعلن والمساااواة والحري  تحتاص  

 دراك العاق  بيال ال قاف  الجماهيري  والتنوير.منا وقف  إل

 مفتوم التنوير

 .التنوير في الغرا في القرنيال السابع لعشر وال امال لعشر 

مصااابلم التنوير : يع ر لعال حق   كما يع ر لعال حرك  وكما يع ر لعال أدوات      

 ولعال مكال وزمال  . 

 العلن   في الغرا ارت ب التنوير بسااايادة العقل والنتوض بالمعرف  وترويل

وإحاااح المجتمع  والتجري ي  والصااراح  العلمي . والديمقراطي  والمساااواة   

سلب        صي  والحري  الكامل  في التفكير والتع ير  والحد مال ال شخ والحري  ال

الديني  والفصل الكامل بيال الكنيس  والدول  وإزال  تجاوزات الحكوم  وكسر    

ق  ا            بالعا م    التي تتم ل  قد لدائرة ا لم ي      ا ب  بيال االرةاااتقراط لمتراب

مما  الوراثي  وقيادة الكنيساااا  التي منحت الحق اإللتي للملوك في الحكن.     

منم  الملل حاااف  الحكن اإللتي    بالعت اره حاكمًا مبلقًا يتمتع  بتال  مال             

 القدةي  واالحترام الديني  ويمتلل ةلبات غير محدودة.

التنوير قد تن تعريفا في العديد مال      أل   Robert Wildeيرى روبرت وايلد  

ي  والفكري              قاف ها الواةاااع  هي الحرك  ال  نا ف   ولكال  بمع البر  المختل

والفلساافي  في القرنيال السااابع لعشاار وال امال لعشاار  . شااددت لعلى العقل     

لعلى حسااااااا العقياادة واإليمااال األلعمى   والمنبق  والنقااد وحرياا  الفكر          

والخرافات. المنبق لن يكال اخترالعا جديد ا وقد كال يساااتخدما اإلغريق             

ولكنا اآلل  أدرص في النظرة العالمي  الذن يحاجل بأل  الماحظ  التجري ي            

ودراةااا  الحياة ال شاااري  يمكال أل تكشاااف الحقيق  لعال المجتمع ال شااارن   

ما العت رناه لعقانيا   ومفتوما.ت نت التنوير أنا  والذات  فيا لعال الكول. كل

قد يكول هناك لعلن االنساااال  وال تاريخ ال شاااري  هو تقدم الذن يمكال أل  

ونتيج  لذلل  يحاجل التنوير أييااا   أل الحياة  يسااتمر مع التفكير الصااحيم. 

ال شري  والشخص يمكال تحسينتا مال خال االةتفادة مال التعلين والعقل.       

يا   -وهذا يعني  العت ار الكول آل  لعامل . –تغيير الكول الميكانيكي   يمكال أي

http://europeanhistory.about.com/bio/Robert-Wilde-8806.htm
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كل م اشااار مع           وهكذا جلب التنوير المفكريال المتتميال إلى تعارض بشااا

المؤةس  السياةي  والديني ؛ حتى وحف هؤالء المفكرول بأنتن "إرهابيول"      

  الفكري  ضاااد قالعدة ةااالوك. لقد  تحدوا الديال باألةااالوا العلمي  بداًل مال  

تح يااذ الربوبياا . أراد مفكرو التنوير  أك ر مال الفتن  وأنتن أرادوا التغيير  

 225كما كانوا يعتقدول    نحو األفيل: ظنوا أل العقل والعلن ةيحسنال حياة.

وامتدت هذه المرحل  مال منتصاااف القرل الساااابع لعشااار إلى ال امال لعشااار   

 ال  ةااا ينوزا   وقادها نخ   مال المفكريال والفاةاااف  واألكاديمييال مال أم       

ف         ي  والعلن والمعر لذيال روجوا للحر يل ونيوتال وفولتير ا وجول لوك وبيرب

والديمقراطي   ولعارضوا الخرافات.  وقد اةتن اخترال الب الع  والصحاف  في 

 االنتشار السريع للمعارف والتي لعجلت في حرك  التنوير.

 متى كال التنوير؟
ي             تا ب  الن حددة أو نق ي  م ناك  ال دا لذن يؤدن إلى أل  لي  ه   للتنوير  ا

العديد مال األلعمال بساااااط  القول أنتا ظاهرة في القرنيال السااااابع لعشااار        

وال امال لعشر. ومال المؤكد أل لعصرها  الرئيسي  كال في النصف ال اني مال      

سابع لعشر  و تقري ا كل  القرل ال امال لعشر. لعندما حدد  المؤرخول       القرل ال

جلياياا " وال ورات في بعض األحيااال ت عبى التواريخ  الحروا "االهلياا  اإلن

لا  التنويرن )والواقع في           ماس هوبا  في لعم ما أأثرت في تو ي   م ل ك دا

. شاااعر Leviathan أوروبا( وهوالعمل الساااياةاااي الرئيساااي   اللوثيال تنيال

ةاهن في الحروا األهلي  الدموي  وبحل      هوبا أل النظام السياةي القدين 

ى العقاني  والتحقيق العلمي. ولعادة ما تحدد      لعال نظام جديدة  يساااتند إل      

سي  التنوير  أو بداي  "ال ورة       صيات الرئي شخ النتاي  اما بوفاة فولتير  أحد ال

الفرنساااي ". وهذا غال ًا ما يالعن باالشاااارة إلى ةاااقوط التنوير  كمحاوالت   

ةفل الدماء       ساواة انتار مع  حياغ  أوروبا في نظام أك ر منبقي  وم إللعادة 

  226أودت بحياة ك ار الكتاا. التي

 االختافات  بيال المفكريال  التنويرييال 



326 
 

هناك مشاااكل  في تعريف التنوير وهي أل هناك قدرا ك يرا مال الت ايال في       

آراء المفكريال  الرواد  ومال المتن أل ندرك أنتن تجادلوا وتناقشااوا بعيااتن  

ما ت اينت مع ا ال عياااآلخر  لع ر البر  الصااحيح  للتفكير والميااي قدما. ك 

آراء التنوير جغرافيا  مع المفكريال مال بلدال مختلف  تسير في طر  مختلف   

بعض الشااايء. لعلى ةااا يل الم ال  أدى ال حل لعال "لعلن اإل ةااااال" بعض      

المفكريال لل حل لعال فيايولوجيا جسااااد دول روح  بينما بحل اآلخرول  لعال      

ةن خريب  للتبور  إجابات لكيفي  التفكير اإلنساني . وبقي  آخرول يحاولوا ر 

ة  وراء        سيا صاد وال شرن مال حال  بدائي   وظل آخرول ي ح ول  في االقت ال 

التفالعل االجتمالعي وهذا قد أدى إلى بعض المؤرخيال الرغ   في إةاااقاط           

التساامي  التنوير حيل لن يكال المفكرول حقيق    قد دلعوا  لعصاارهن لعصاار   

ال ك ير مال أقرانتن الذيال التنوير. يعتقد المفكرول أنتن فكريا أفيل حااًل م 

ال ياالول في ظام الخرافياا   ورغ وا حرفيااا تنويرهن  وتنوير وجتااات                        

" يعني ist Aufklärungالرئيساااي للعصااار  "كال  Kantنظرهن. مقال كانب 

لعدد مال الردود لعلى إحدى المجات         ما هو التنوير؟"  وهو واحد مال  حرفيا "

ختافات في الفكر تعت ر جاءا مال  التي حاولت أل تحدد تعريفًا. وماتاال اال       

 227الحرك  العام .

 .التنوير لعند العرا في القرنيال التاةع لعشر والعشريال 

 التنوير و النتي  :

سال العربي في جميع     ستتدف  تحقيق التقدم لإلن أنتا  حرك  تنوير فكري  ت

االمجاالت السااياةااي  والفكري  والعلمي   واإلجتمالعي  واالقتصااادي  لتحقيق   

تيمال حري  االنسال وتحرير فكره وارادتا وخياراتا وتمكيال ةيبرة     نتي  

 العقل لعلى جميع مناحي الح اة بتحقيق  والحري  والديمقراطي  والعدل .

ولعرف الوطال العربي بوادر التنوير في مبلع القرل التاةاااع لعشااار نتيج        

  يميلعال طريق ال ع ات التعل -لعوامل مختلف  أهمتا االتصال الم اشر بالغرا
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ودخول المب ع  وانتشار   -وحمل  نابايول لعلى مصر واالرةاليات الت شيري     

 المدارس والصحاف  خصوحًا في مصر وباد الشام وتون .

وشااتد القرل العشااريال حركات تنويري  في مقابل حركات جذا لعكسااي مع  

 الجماهيري . لعامانتشار التعلين األةاةي والجامعات ووةائل اإل

وطال العربي إلى القرل الحادن والعشاااريال بات المرء ينظر إلى وحينما لع ر ال

شتد التعلين لعلى   واقعا وكأنا يرتد إلى الخلف بعوامل داخلي  وخارجي   إذ ي

الرغن مال انتشاااااره مساااتويات متدني  مال المخرجات ةاااواء في التعلين         

 المدرةي أو الجامعي.

حري  الفكر مما يشير  ويشتد كذلل تراجعًا في االهتمام بالعلوم والفلسف   و  

 إلى أل أةاةيات النتي  والتنوير باتت في تراجع. 

الجماهيري  دورًا تنويريًا فننتا تقوم اليوم  لعاموبداًل مال أل تلعب وةائل اإل 

بدور يفسااد الذو    ويؤكد لعلى الغي يات ويفساام المجال للشااعوذة   ويعاز   

 ثقاف  الق يل  لعلى حساا المجتمع المدني.

الرواد األول للنتي  بقيي  الحري  أم ال رفالع  البتباون وجمال وقد اهتن 

الديال االفغاني وقاةاان أميال وخير الديال التونسااي والكواك ي وأديب اةااحق 

 ... وغيرهن .

لقد قام رواد  التنوير هؤالء   بخوض معرك  التجديد في   المجال الديني و         

 الر ةاء القساة الجتاء السياةي  ليواجتوا  السلب  السياةي  المست د ة مال

وةاالب   المحافظيال مال العلماء الغفل األغ ياء حسااب   تع ير الكواك ي  في 

 «  ط ائع االةت داد »كتابا

 توفيق المديني:ويرى 

الصااعيد العربي  الذن تحكمت   )أل هذا المشاارول النتيااون التحدي ي لعلى 

ي               لع  التوفيق ها لعلى النا م  في جوهر قائ ي   ي  إزدواج يا ر  بيال القين  ف

 اإلةاااامي  والقين الغربي  الحدي    والمصاااالح  بينتما  لن يكال تع يرًا لعال

يدة تم ل القوى                جد ي   كال ي  رادي مالع حااارال داخلي لعميق بيال قوى اجت
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التي بلغاات درجاا  معيناا  في تبورهااا االقتصاااااادن                المنتجاا  ال ورياا         

ي         ي  رجع يد مالعي  وبيال قوى تقل ي        واالجت تاج قات االن ل  للعا    التي مم 

للمجتمع برمتا    أحااا حت معيق  ومتناقياااا  مع ةااايا  التبور التاريخي        

 يتبلب والحال هذه تصااافي  الحسااااا معتا لعال طريق تجاوزها ديالكتيكيا  

تاريخيًا وةياةيًا  باتجاه االنشداد نحو المستق ل. ولتذا  مال الصعب جدًا أل       

نباقًا مال ونفساار المشاارول النتيااون التحدي ي في الوطال العربي ا  نحلل

مقدمتتا العوامل االقتصاااادي  واالجتمالعي   وحااارال   العوامل الداخلي  وفي

م لمااا هو األمر الااذن حكن حركاا   قوى التقاادم مع قوى التااأخر التاااريخي 

صرال الداخلي العنيف هو    ي  األوروبي   التي كال ال ةي      النت محركتا األةا

 مع الماضااي القدين  األمر الذن مكنتا مال تجساايد قبيع  معرفي  ومنتجي 

ستق ل ل ناء مشرول مجتمعي       ضر  وتوجتتا نحو الم وتجازوه جدليًا هو والحا

جديدة  وتراث جديد  في ظل غياا كامل لعنصااار التتديد               جديد  وثقاف     

 228 الخارجي.

   مفتوم ال قاف  الجماهيري 

ئل اإل                جات وةااااا ي  هي منتل مال منت ماهير ف  الج قا نت ال  كا  لعاموإذا 

  فنل التساااا الت ةاااتكول ك يرة  وخصاااوحاااًا أننا شاااتدنا خال  الجماهيري

شعال ال ولعايان النار في بدنا في ديسم ر      ضييال منذ إ   2010العاميال الما

لتشاااتعل معا الحركات الشاااع ي   وتغذيتا الفياااائيات العربي  ووةاااائل              

االتصال االجتمالعي  اإللكتروني    لتص م الفيائيات العربي  بمعنى ما تقود     

اك الشااع ي وتساات ير الجماهير ةااواء كال ذلل بالتغبي  الم اشاارة أو    الحر

 بالتقارير واألخ ار   وتوجيتتا مال زاوي  تخدم أجندة تلل الفيائيات.

ةي  التي تقودنا إلى       ةا شرح بعض المفاهين األ ومال هنا كال ال بد مال أل ن

 فتن أفيل لل قاف  الجماهيري  وتأثيراتتا.

  229ثاث  أنماط مال ال قاف يتحدث دارةو ال قاف  لعال 

 )ال قاف  الرفيع  )العليا 

 (  ال قاف  الشع يpop )popular Culture 
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     ال قاف  الجماهيريMass Culture. 

 ويفر  ال اح ول بيال هذه األنماط مال حيل ط يع  منتجاتتا ومال ينتجتا.

         ع ف  الرفي قا ي       فال  ف  الراق قا ف  النخ        أوال  قا ي الت Elite Cultureهي ث

ةاااجلت في الكتب الدراةاااي  واألدبي  والفني   وفي األلعمال الفني  الراقي             

 والتي أنتجت للنخ   المتعلم . لتي تتوجا مال ألعلى إلى أةفل 

    شع ي  هي ثقاف  العام سن بالتلقائي  التي  / الفولكلوري  وال قاف  ال فتي تت

بتا لعال  يصاانعتا الشااعب وتنمو نموًا مال أةاافل إذ تصاانعتا الجماهير لتع ر  

نفساااتا مال خال مواهب ط يعي  لدى الفنال الشاااع ي. التي ينتجتا الناس         

 العاديول دونما تخبيب للتع ير لعال لعواطفتن ومصالحتن وحاالتتن.

        فتي ثقاف  الجميع التي تنتجتا مؤةاااسااااات تجاري           أما ال قاف  الجماهيري

شااركات ي  / حااحافي  / إذالعي  وتلفايوني  / ةااينيمائي  / إلعام"مؤةااسااات 

إنتاص مختلف ". فتي التي تسااتمد مياامونتا مال ال قاف  الراقي  ومال ال قاف  

الشاااع ي   وهي منتل مال منتجات وةااااائل االتصااااال الجماهيرن الراديو        

عدة             ما  وهي م ي  والساااين ي  والقصاااص التلفايون تب التسااال واألفام وك

التي  لاةااتتاك الجماهيرن. فال قاف  الجماهيري  هي الرةااائل االتصااالي  

ئل اإل    تا وةااااا ق  محددة وال إلى          لعامت   ي  غير موجت  إلى ط  الجماهير

 مستوى ثقافي أو تعليمي محدد.

ويعتمد مياامول ال قاف  الجماهيري  لعلى األغني  والتم يلي  والمساالسااات  

ض   انا ميمول ترفيتي مسيبر يخيع          والفيلن وبرامل المسابقات والريا

ت ساايبًا وتساابيحًا لل قاف  ويتدف إلى   لقانول السااو  التجارن. ويسااتدلعي 

اقتناص أك ر لعدد ممكال مال الجمتور لعال طريق هذا الميااامول الترفيتي.     

وتتساان الرةااائل االتصااالي  الجماهيري  بالتماثل والساابحي  وتعمل لعلى    

إرضاء أذوا  الجماهير وتعمل لعلى توحيدها  وهي ثقاف  م صبنع  مفروض  

 ائل االتصال الجماهيرن . لعلى الجماهير مال ألعلى مال ق ل وة

ةيل  لل قاف  الجماهيري  .  والعاق  بيال التلفايول     ح م التلفايول أهن و وأ

وال قاف  الجماهيري  لعاق  تفالعلي   إذ يقوم التلفايول بياااخ ميااااامينتا          
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كمنتجات موجت  إلى االةتتاك الجماهيرن. وباتت هذه ال قاف  الجماهيري   

جمتور المتلقيال  وتشااكل قيما أخرى تؤثر تشااكل قيمًا تفرض نفسااتا لعلى 

لعلى المتصااليال  لقد أحاا حت المساالسااات تكرس شااخصااي  الجاهل الذن   

يمتلل ال روة كشاااخص مق ول للاواص مال ط ي   أو متندةااا . لقد أحااا حت 

لتا شع يتتا  وهذه الشع ي  أحا يتن تغذيتتا     -لعلى ة يل الم ال –الرياض   

ةائل اإل  حلت  لعاممال خال و يائيات  التي تو ا للجماهير  وهكذا نجد ال الف

شب  ال قافي  االهتمام       حيلا بينما ال تلقى األن ضي بتفا تغبي أن حدث ريا

 أو التغبيات المناة  .

ئل اإل     يد           لعاموهكذا تقوم وةااااا حد ناء المسااارح وت يات وب يب األولو بترت

المم ليال لعليا وتبالب الجمتور بالمشااااهدة  بأةااالوا يمتاز بالمحاحااارة             

ي  التي             والتكرا لع  الجماهير هذه ال يااااا ما يجعل الجمتور يق ل لعلى  ر م

يارات ك يرة حتى وال                بدول وجود اخت نًا  يا تا وأح تاد لعلي ما وبع ما تعرض أ

ي   أو اختلفت فال ميااااامينتا  فننتا تكاد تكول         لعامتعددت الوةااااائل اإل  

 متشابت   فتي ترفيا ومايد مال الترفيا.

ات التي تواجا ال قاف  الجماهيري  اآلل       وال نغالي إذا قلنا بال أهن المشاااك    

هو ةيبرة الترفيا لعلى ميمول برامل التلفايونات  باإلضاف  إلى ال المواد 

ال قافي  التي تقدمتا ةبحي  للغاي .هذا الترفيا  كما أشار تقرير اليونسكو     

م تذل ونمبي بدرج  تجعلا يحد مال الخيال بدال مال ال ي يره. وتحمل           …)

ص  ي  وكذلل ما يقره ال يروقراطيول مال كل لعانالم التجاري  واإلتأثيرات الم

نول مال التاام ثقافي لعقين  مخاطر تسبيم وإفقار وتجويف الحياة ال قافي    

وليساااات هذه هي أوجا التناقض  ففي بعض األحيال أدت الفرص الجديدة        

يال أخرى إلى            لدى األفراد  وأدت في أح بدال الخا   ثارة اإل ح  إلى إ تا  الم

تشجيع التقليد والسل ي  لدى الجمتور. وقد تأكدت في بعض األحيال الذاتي    

ال قافي  لألقليات العرقي  وغيرها مال األقليات باةاااتغال السااا ل الجديدة             

للتع ير  وال كانت المؤثرات الخارجي  قد طغت لعليتا في أك ر األحيال. ال            

ةائل اإل    سؤولي  الملقاة لعلى لعاتق و سؤولي  هائل   الجماهير لعامالم –ي  م
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شراً    شرها   -ةواء كال ذلل خيرًا أم  ذلل  أنتا ال تقوم بمجرد نقل ال قاف  ون

 230بل بانتقاء محتواها أو ابتدالعا(. 

في كتابا وةااااائل      Arthur Asa Berger (2007)يناقش آرثر أةااااا بيرجر  

والمتجمع: وجت  نظر نقدي  فرضاااي  ال قاف  الجماهيري  والمجتمع           لعاماإل

هيرن ويياااع الفرضاااي  في موضاااع تسااااا ل هل فرضاااي  ال قاف           الجما 

كار            لل مال خال اةاااتعراض أف ق  ؟ وذ ي  هي أةااابورة أم حقي الجماهير

الذيال قدموا فرضياتتن  T.W Adornoو   Gunther Andresوفرضيات أم ال 

وال قاف  الشااع ي  ةااتقود   لعامفي الخمسااينيات لعلى العت ار أل وةااائل اإل 

الجماهيري  حيل يعيش األفراد في المجتمع الجماهيرن  المجتمع إلى ال قاف 

. وبناء لعامبشكل معاول وفردّن ويكونول حساةيال جدًا لرةائل وةائل اإل      

 231تحدد ولعي األفراد. لعاملعلى هذه الر ي  فنل وةائل اإل

(p 29) 

 Dwightوأحد الشاااخصااايات الرئيساااي  في النقاش هو دوايت ماكدونالد              

Macdonald   ل  ذ ف  الجماهيري           . وفي مقا قا تأثير ك ير  "نظري  لل   Aات 

theory of mass culture           ف  الجماهيري  لعلى أك ر مال قا نا يتاجن ال  فن  "

ج ت . فق ل كل شااايء  ال قاف  الجماهيري  تقّوض حيوي  ال قاف  العالي .               

إنتا ثقاف  طفيلي   تتغذى لعلى ال قاف  العالي  في حيال أنتا ال تقدم شااايئًا             

 232بالمقابل.

حليًا لعال الناس        ةفل  لقد كانت لعفوي   تع يرًا ا شع ي  مال أ نمت الفنول ال

ةتفادة مال ال قاف  الرفيع   وذلل       ستن  وإلى حد ك ير دول اال شكلوها بأنف

لتائن احتياجاتتن الخاحااا . وال قاف  الجماهيري  مفروضااا  مال فو . وهي 

مساااتتلكول مف رك  مال ق ل فنييال اةاااتأجرهن رجال األلعمال؛ وجمتورها 

ةاال يول  وخيارهن محدود في أل يشااتروا أو أل ال يشااتروا. وباختصااار  فنل   

لوردات المب خ يسااتغلول الحاجات ال قافي  للجماهير مال أجل تحقيق الربم 

و/أو المحافظ  لعلى حكن ط قتتن ... وفي األقبار الشااايولعي   فنل التدف          
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حااا   حديقتا ال اني فقب يتحقق. لقد كال فال الشاااعب هو مؤةاااساااتا الخا

الصااغيرة الخاحاا  المسااّورة ق ال  الحديق  العام  الرةاامي  الك يرة لل قاف    

الرفيع  ألةااياده. ولكال ال قاف  الجماهيري  حبمت السااور  دامج  الجماهير 

في شااكل ال أةاااس  لا مال ال قاف  الرفيع   وبذلل أحاا حت أداة للساايبرة   

 (.23: 1998السياةي  )

 الفيائي اليوم  وهو يسير باتجاهات خمس  لعاميمكال النظر إلى اإل

 فتناك االتجاه الذن يوفر المعلومات الجادة والرحين    -

 وهناك االتجاه الذن يوفر الترفيا  ويعمد إلى ترويل التسلي    -

 وهناك اتجاه يحاول الجمع بينتما . -

وهناك االتجاه التجارن ال حت الذن يساااتغل الغرائا والمشاااالعر االنسااااني   -

 ل أخاقي بدول واز

 وهناك االتجاه الديني  -

ولعل مال األمور التي تبرح تحديات أمام المشاااااهد العربي ط يع  ال رامل        

 ونولعي  موضولعاتتا التي تعرضتا فعلى ة يل الم ال:

قامت أك ر مال محب  لقياااايا ببرح الشاااذوذ الجنساااي بجرأة لن يعتدها  -

 المشاهد العربي .

حاا  متجاااوزة لحاادود العرف طرح ط يعاا  العاقاا  بيال الجنسااايال بصااارا   -

 االجتمالعي والموروث ال قافي. 

ش اا لعال الوالديال  في لعمر م كر لعلى البريق  الغربي      - ةتقالي  ال طرح ا

. 

طرح مشكات لعربي  ت ير نولعًا مال الحساةيات بيال الشعوا العربي  تحت      -

 مظل  حري  الحوار .

 لعرض نماذص لتعاطي المخدرات . -

رغ اا  في االةاااتتاك واةاااتغال المرأة في  ات التي تايااد مال اللعاناااإل -

 ات .لعاناإل
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 تسويق المرأة كسلع  م يرة في الفيديو كليب . -

أنماط ةااالوك غير مق ول  لدى ال قاف  العربي  واإلةاااامي  مال أم لتتا ما   -

 يتن لعرضا في تلفايول الواقع .

شع وي  الفياء )         ( لعال الدور السل ي  2007ويكتب حسال الحارثي بعنوال  

لمحبات الفيائي  في تعايا تعايا "ثقاف  الق يل " لعلى حساا "المواطن "  ل

و"تأجيل العصاا ي "  و"الردة ال قافي   : إذ أنتا  كلتا اتتامات تحوم حول هذه  

القنوات. غير أل المسااات مريال وحتى المتابعيال  يؤكدول أنتا حيااارت في      

االبتذال  التي  الوقت المناةااااب  لتحل بديًا لعال قنوات العرن واإلةااافاف و       

حاحااارت لعيول المشااااهد لسااانوات..ربما يكول لديتن وجت  نظر تساااتحق 

االحترام ولكال الساااؤال هنا  هل نحتاص إلى كل هذا "الردح ال دون"  ليعرف        

 ) 233العالن أل موروثنا الشع ي ملتن "تجاريًا" حد ال راء؟

 ثقاف  وةائل االتصال الجماهيري  أمام تحديات تنويرالجمتورالعربي

تفتم وةاااائل االتصاااال الجماهيري    أمام المشااااهد العربي لعوالن جديدة   

وتتيم فرحاااا لعديدة أماما لاطال لعلى حياااارات األمن األخرى  كما تتيم  

ما جعل ال عض            ها العربي  م تأثير لعلى جمتور ي  لل جال لل رامل األجن  الم

وتحمل   يعت ر ال وةاااائل االتصاااال الجماهيري  امكانيات التنوير مال جت    

ئل          قافي األجن ي مال جت  أخرى   إذ ال وةااااا معتا بعض مظاهر الغاو ال 

سات           سل س   ك يرة مال برامجتا م شكل لعام ت ل ن صال الجماهيري   ب االت

 وأفام وبرامل  وأخ ار ذات مصادر غربي  وخصوحا أميركي .

ي                    نات األرضااا لدى التلفايو ل   لعات ال ل البوي بال ةااااا ندرك  نا  وإذا ك

ملء             والفيااااا مًا  بات حت تاص محلي أو لعربي  فقد  بان تا  ي   اليمكال تغبيت ئ

ةااالعات ال ل البويل  بتلل ال رامل المسااتوردة  والتي تمتلل قدرة متفوق   

لعلى منافساااا  االنتاص المحلي مال حيل إمكاناتتا الفني  التي أنتجتتا تقني            

ل ا ما   لعالي   وكذلل مال حيل أةاااعارها التي تناف  ال رامل المحلي   إذ غا            

 تقدم بأةعار رماي  إلى السو  العربي .
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وال غرو إذل ال نتحدث لعال تتديدات أةااااةاااي  لل قافات المحلي  والعربي    

ولكال هذا وجا مال لعدة وجوه  فوةاااائل االتصاااال الجماهيري    كما تحمل           

معتا ةااال ياتتا فننتا تحمل إيجابياتتا  ومال ثن فننا يمكننا النظر إلى ال                

 ي  يمكنتا مال جانب ال تفتم آفاقًا مال المعرف  لعوالن جديدة           ال رامل األجن

كل الجدة بالنس   للمشاهد العربي فتوةع مداركا وآفاقا في اطالعا لعلى     

حرة مما        حيارات الشعوا األخرى واالنجازات الحياري  والتكنولوجي  المعا

ي  التنوير . ولكنتا في جانب آخر تحمل معتا قيمًا غربي               يساااتن في لعمل

وبرامجتا الدرامي  مشحون  بالجريم  والعنف والجن  والسلوك غير المق ول 

اجتمالعيًا لدى العرا  وهي مع هذا تستن في زيادة التوقعات وما يتلوها مال  

   اح اطات لدى المشاهد. 

وت ير ما تقدما وةااااائل االتصااااال الجماهيري    مال رةااااائل  جمل  مال           

انعكاةاااتتا لعلى ولعي  -غير م اشاار   ببريق م اشاار أو -التحديات التي لتا 

المواطال العربي وثقافتا ومعارفا وفتم نوافذ التنوير أماما     وهي تتم ل          

مل لظواهرها               يل أشااا يا  تحتاص إلى دراةاااا  ألعمق وتحل لعدة قيااااا في 

وتستدلعي منا أل نقف وقف  فاحص  لما تقدما وةائل االتصال الجماهيري         

أحااا ع  : الدلعاي  والرأن العام . لعمال :  دار حاااالم أبو وهي تتم ل فيما يلي:

 280-223ص -ص 2012ال رك   

أوال : فرضاااي  االم ريالي  ال قافي  وتأثير وةاااائل االتصاااال الجماهيري  في  

ي       فات القوم قا مًا والوطال العربي            ال  لل لعمو عالن ال ا يا دول ال عان ما ت إل 

ات مال يملل ومال خصوحًا هي معيل  تاريخي   مرت ب  دومًا بحدود امكاني   

ال يملل  ومال لديا القوة ومال ال يمتلكتا  وتصاا م ةاابوة الغازن وقوتا لتا  

تأثيرها لعلى المغاو   لتؤكد ما ذكره ابال خلدول في مقدمتا حول تشااا ا            

المغلوا بالغالب. تعاني هذه الشاااعوا مال تدفق االتصاااال باتجاه واحد مال 

الدول الفقيرة مما ال يعبي دول الشاامال إلى الجنوا  ومال الدول الغني  إلى 

هذه الدول قدرة لعلى حاااد فيياااال المعلومات التي تصااالتا لع ر أشاااكال           

 االتصال المختلف  وال توفر فرص التفالعل المت ادل بيال شعوا العالن.
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ولكال هذا األمر ال يعني أل تمرير أجندات ال قاف  الغازي  أمرةاااتل.  فنحال          

ها آالف السااانيال تلل التي    نتحدث لعال هويات ثقافي  للشاااعوا تمتد جذور       

نحتت هوي  شاااعوبتا وحاااقلتتا.  ومال هنا فنننا نتحدث دائمًا لعال تتديدات  

ي                   فالتو ي    تذه التو حدث لعال محو ل نا ال نت ي  ولكن ي  العرب قاف ي  ال  للتو

 العربي  لتا آلياتتا )ميكاناماتتا( التي بتا تدافع لعال نفستا.

ومي  وجاه  التساا ل حول الخبر  وهنا ي دو لكل معنّي بال قاف  الوطني /الق

الجارف مما يساااميا ال عض باالةاااتعمار ال قافي أو اإلم ريالي  ال قافي  أو              

االةاااتعمار اإللكتروني  وال شاااال ال  المخاوف في م ل هذا الحال م ررة          

وخصااوحااًا إذا لعلمنا ال ما تعرضااا التلفايونات العربي  بل واألجن ي  كذلل  

غربي وتحديدًا األمريكي.  باإلضاااااف  إلى هيمن        يكاد يبغى لعليا االنتاص ال   

  وإنتاص FOXو CNNو CBSو NBC و  ABCالش كات األمريكي  الك رى م ل:  

 يلعامهوليود السااينمائي والتلفايوني وهيمنتتا في مجال أنتاص السااو  اإل 

 ال تحتاص إلى إيياح.

لي  الدوةوف توفر ش كات اإلنترنت ووةائل االتصال الجماهيري    الفيائي  

  وغيرها وكذلل   TV5  والفرنساااي    BBC  وال ريباني    CNNم ل األمريكي    

 ,News Weekالصاااحاف  الراقي  الغربي  والتي يتن تساااويقتا لعالميا م ل      

Time   ودير ش يجل  ولوموند والفيغارو وغيرها بب عاتتا الورقي  أو مواقعتا

لي يؤثر لعمليًا في  اإللكتروني   ةاااوف توفر جميعتا قالعدة تفالعل نخ ون دو       

خلق نخ   لعالمي  قادرة لعلى التفالعل  وخصاااوحاااًا فيما يتعلق بالمشاااكات 

يا االقتصااااادي  العالمي   ويمكال ال يكول لتذه النخ                ي  والقيااااا لدول –ا

 دور ك ير في التأثير لعلى مجتمعاتتا. -بالعت ارها قادة رأن في مجتمعاتتا

في القيااااايا الدولي  ذات      وهنا يمكال القول ال الحديل لعال رأن لعام دولي     

الب يع  غير الجدلي  واإلنساني  م ل قيايا ال يئ   والحريات والديمقراطي     

ةيكول ممكنا تشكيلا مستق ا  ما دام موضولعتا ال يتعارض مع التموم أو      

 المصالم القومي   وال يؤثر في الخصوحي  ال قافي  في المجتمع.
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نترنت وشاا كات االتصااال الدولي  ةااوف تقود القنوات الفيااائي  وشاا ك  اإل 

األخرى في القرل الحادن والعشريال إلى تعاياامتيازات ال قاف  األرةتقراطي  

لمال يملل  مقابل ثقاف  المحروميال أن وجود ثقافتيال:ثقاف  النخ   وال قاف  

 الشع ي  أو الجماهيري   وهذا مناقض ما اقترحا هربرت ماركوز الذن رأى:

حااار يمياال إلى إلغاااء امتيااازات ال قااافاا  اإلقبااالعياا     )ال المجتمع المعااا  

كانت االمتيازات               واألرةاااتقراطي  وإلى إلغاء ميااامونتا في ال واحد. لقد 

ال قافي  تع ر لعال كول الحري  مجحف   تع ر لعال التناقض بيال األيديولوجي         

والواقع  تع ر لعال ال هناك هوة بيال االنتاص الفكرن واالنتاص المادن  ولكنتا       

ش ال تعي -التابو–قين أييااًا ميدانًا مغلقًا مساّاورا يمكال فيا للحقائق كانت ت

وتحاف  لعلى كمالتا. أما اليوم فقد تاشاااى هذا االنفصاااال وتاشاااى معا   

التجاوز والوضاااع في قفص االتتام  وحاااحيم ال النص واللتج  ما يااالل        

موجوديال  ولكال المساااااف  الفاحااال  التي كانت تجعل منتا "ريحا آتي  مال            

 234الكواكب األخرى ةوف تختفي(.

 ثانيًا: وةائل االتصال الجماهيري    والتأثير في اللغ :

تبرح العولم  إمكاني  خلق نمب لعالمي موحد  ولذايص م الحديل لعال تعايا 

التوي  ال قافي  العربي  في ظل العولم  أمرًا ضاااروريًا. فالتوي  ال قافي  قوة 

م  والحفاظ لعلى كيانتا  ودفع لعجل  فالعل  ودينامكي   تقود إلى تماةااال األ

تقدمتا والصامود أمام أي  قوة أجن ي  تحاول السايبرة لعليتا ماديًا أو فكريا    

قادرة لعلى              ي  األم  هي ال فنل هو لدائر اآلل   قافي ا ظل الصااارال ال  وفي 

التصادن للتيارات التي تساعى إلى تذويب شاخصايتتا وذلل مال خال تعايا     

ي       ماء لألم  العرب يل متفتم لعلى الحيااااارات     االنت وبلورة فكر لعربي أحااا

المعاحااارة وقابل للتفالعل مع ال قافات األخرى في إطار توازل يحاف  لعلى            

 التراث ويجدده ويدلعن لعناحر اإلبدال والتبوير والتقدم.

اللغ  العربي  الفصااحى هي أداة التوحاايل التي يتن اةااتخدامتا في وةااائل  

حر القدرة   لعاماإل شكل أهن العنا صي  القومي  لألم        .وت شخ حيان  ال لعلى 

ن  ل قافتتا  مما يساااتلام لعدم                العربي . وهي المقوم الجامع لتا والحاضااا
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ةتخدام اللتجات المحلي        سابتا  وتقليص ا ةتخدام اللغات األجن ي  لعلى ح ا

وهيمنتتا لعلى بعض ال رامل ووةاااائل االتصاااال الجماهيري    التلفايوني    

غ        خدام الل لل لتعمين اةااات ئل اإل     وذ ي  في وةااااا واالتصااااال  لعامالعرب

والمعلومات وااللعتناء بتا وتبويرها. تلعب وةااااائل االتصااااال الجماهيري             

اآلل دورًا هامًا في التأثير لعلى اللغ  ونموها وطريق  اةتعمالنا لتا. إذ تاودنا 

بمصااابلحات جديدة  ويدخل إلى قاموس حياتنا مفردات            لعاموةااااائل اإل 

لينا مال لغات أجن ي  كما تأتينا كذلل مال خال اةتخدام  لعديدة بعيتا يفد إ 

 القنوات الفيائي  للتجات المحلي .

وال يغيب لعال بالنا الدور اإليجابي الذن تلع ا وةاااائل االتصاااال الجماهيري     

بات يقّرا              لذن  تأثير ا هذا ال غ  المحكي  اليومي    تأثير لعلى الل اليوم في ال

نسااااال العادن قادرًا لعلى فتن أخيا العربي     بيال اللتجات العربي  ويجعل اإل   

متما نأت المساااافات  وحاااار هذا يساااالعد في تكويال اللغ  الوةااابى التي   

 .لعامأح حت اليوم لغ  اإل

 :ثال ًا :ثقاف  وةائل االتصال الجماهيري  والسلوك والعادات والقين

ات لعموما لتا تأثيراتتا لعلى األفراد والجمالع       لعاميدرك المرء ال وةااااائل اإل  

والمجتمعات في مجاالت القين والعادات والسااالوك. وإذا كنا نعرف بال الفرد       

شئتا االجتمالعي   إذل فوةائل اإل     حل تن لتا تأثيرها الفالعل في  لعامهو حا

 شخصي  الفرد وبنائا النفسي واالجتمالعي.

ال ما تقدما وةااااائل االتصااااال الجماهيري    مال برامل تحمل معتا قيما             

لسلوك تترك آثارها لعلى الفرد والمجتمع لعلى المدى ال عيد  ولعادات وأنماط ا

ومال ثن فال ما تعرضااا وةااائل االتصااال الجماهيري    مال برامل تسااتتدف 

األطفال كما تسااتتدف الك ار  وتحمل في طياتتا كميات مال العنف والجريم  

والقين الغري اا  لعال مجتمعاااتنااا التي تعاز في أحيااال ك يرة روح الفردياا   

لتا تأثيراتتا لعلى المجتمعات العربي  التي ةاايتغير نساايجتا ب بء  ةاايكول 

ولكنتا تأثيرات تراكمي  ةتقود مستق ًا إلى تغيرات نولعي  في قين وةلوك    

 ولعادات المجتمعات العربي .
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 رابعًا: السيبرة لعلى تدفق المعلومات واألفكار وحدود الحري  والحوار:

ي  تتلخص في انتاص ونقل ونشاار ذات متم  أةاااةاا لعامإذا كانت وةااائل اإل

األفكار والمعلومات  فال السيبرة لعلى وةائل االتصال الجماهيري     تقترل 

بالسيبرة لعلى تدفق المعلومات وتداولتا ونشر األفكار والحوار حولتا. ولكي   

تقوم بذلل فننتا تتسااّتر في أحيال ك يرة تحت مظل  الخصااوحااي  ال قافي   

والقين الساااائدة والتراث  وهذه الم الغ  أدت وتؤدن  وحماي  ال قاف  الوطني 

ئل اإل    ماط الرةااااا عالن بعيال    لعامإلى خلق نمب مال أن ي  التي تنظر إلى ال

  وتحاول ال تفصااّال Gate Keeperواحدة هي لعيال الرقيب أو لعيال المغربل 

مقايي  معين  لما ينشااار أو ال ينشااار ولما يذال أو ال يذال. وتلعب وةاااائل   

ماهيري    أدوارا متشابت  وال كانت متفاوت  في ذلل. وبمراجع   االتصال الج 

لما تقدما مال برامل فال أن مراقب محايد ةااياح  حجن الترفيا فيما ت  ا 

ي                ي  تؤدن إلى السااال  قدم مال برامل غرب ما ي لل حجن  كذ وةاااياح  

ناس  وإلى غرس       واالنعاال  وتؤدن إلى تجذ ير النمب االةاااتتاكي لعند ال

ي   لعال المجتمعات العربي . وهذه النماذص التي تشاااكل م ًا ألعلى        أنماط غر 

 ونماذص للتفو  األةبورن تؤدن إلى خلق ثقاف  للتروا والعال .

وفيااا لعال الساايبرة الرةاامي  لعلى وةااائل االتصااال الجماهيري     فتناك  

نول آخر مال الساايبرة االقتصااادي  فوةااائل االتصااال الجماهيري    العربي   

شروطتا لعلى االنتاص اإل  ART, MBCم ل:  ي وما يحملا لعاموغيرها تفرض 

مال مياميال وأشكال وبالتالي تفرض شروطتا لعلى الم دل والجمتور في ال    

 واحد.

تاص التلفايوني             يب م ا لعلى االن تا الرق لعات التي يفرضااا م  الممنو قائ ال 

ظر تنتالعربي  جعلت الكاتب والمنتل والمخرص ي عّد لعملا ولعينا  تنظر وجي ا 

ضتا الرقيب الخليجي         شروط التي يفر ةيلتام بال سو  الخليجي  لذا فننا  ال

وهذا أدى إلى هذا المستوى التابب مال األلعمال الدرامي  التلفايوني  العربي   

التي حااممت لماءم  شااروط ذلل الرقيب  وتقدم بعض وةااائل االتصااال    

الحوار بحري  لعلى  الجماهيري    برامل حواري  يظال ال عض  أنتا تفتم أبواا
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مصرالعيتا  ولكال ذلل كلا مقيد بشروط  ومصلح  المحب  الفيائي  ور ي       

رالعيتا وتوجتاتتا. وهكذا فال للحري  حدودها الموضاااولع  ةااالفًا مال ق ل               

 مالل القناة الفيائي .

وتقدم ال رمل الحواري  والنقدي  في وةااائل االتصااال الجماهيري    العربي   

الفكرن وال قااافي العربي وتعايا الجرأة في طرح            ماادخا جاادياادا للحراك      

القيااااايا القومي  م ل برنامل االتجاه المعاك  لفيصاااال القاةااان ورئ           

التحرير لحمدن قنديل إال ال حدود الحوار وأةااالوا إدارتا تجعل مال بعض        

 ال رامل غير قادرة لعلى تغبي  موضول الحوار حقا فيفقد بذلل أهميتا.

 الجماهيري    العربي  وتحريل الرأن العام العربيوةائل االتصال  خامسًا:

قنوات الجايرة   وخصااوحااًا -قامت وةااائل االتصااال الجماهيري    العربي   

بدور هام في نقل ما يجرن  وما زالت هذه وةااااائل             -والعربي  وأبو ظ ي  

ةتقباا الجمتور العربي مال المحيب     صال الجماهيري   ذات قدرة لعلى ا االت

عام العربي ال        الى الخليل وف يل الرأن ال تأثير وتحر قدرة لعلى ال ي المتجر و

أحد يشل في قدرة وةائل االتصال الجماهيري    لعلى الوحول إلى المشاهد  

صال لعابرًا للحدود وبدول     صنالعي  جعل مال االت لعالمي   فال ل لع ر األقمار ال

 قدرة لعلى االلعتراض أو التشويش لعليا أو منع جمتور ما مال اةتق الا.

أننا أم  مساااتتدف  وتواجا تحديات ك يرة في احتال أراضااايتا واةاااتتداف   

تراثتا وتشااويا حااورتتا  مال ق ل الغرا   ويصاا م ال حل لعال جمتور أجن ي 

يتفتن قيايانا العادل  وحيارتنا  ضرورة ملح  ومصلح  لعربي  لعليا تتحمل     

ي  ملعامساااؤولياتتا الحكومات العربي  والجامع  العربي  ومؤةاااسااااتتا اإل           

صال الجماهيري          المشترك .  ةائل االت ة يل ألل تلعب و إذل هل مال 

 العربي  دورًا فعاال ومخلصا لخدم  قيايا االنسال والوطال العربي ؟ 

ةيقى           صال الجماهيري  والتذو  الفني في مجال المو ةائل االت ةًا :  و ةاد

 والغناء :

ةتبالعت اإلذالع    ضي -ا دة ولعي الجمتور ال تقوم بدور هام في زيا–في الما

الفني  وخلق قالعدة جماهيري  واةع  مال المحيب إلى الخليل تستمع إلى أم    
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يد األطرش وغيرهن.          حاف  وفر هاا وفيروز ولع د الحلين  كل وم ولع د الو

ومع زيادة شاااع ي  هؤالء وتكرار أغنياتتن أحااا حت األغني  العربي  أك ر           

حواًل إلى الجماهير الع      شع ي  وو ةائل العربي   ةتبالعت األغني   الر ربي   وا

ال تساااتن في حاااياغ  الوجدال العربي المشاااترك  وتؤثر في لغ  الخباا   

ناس        يات تتردد لعلى أفواه ال تت مفردات األغن با اليومي لإلنسااااال العربي و

 وتستخدم في حدي تن اليومي. 

أما اليوم فال األغاني التي ترددها اإلذالعات ووةاااائل االتصاااال الجماهيري     

ولع ر األفام الساااينمائي  وأشااارط  الكاةااايت حااااارت فارغ  مال           العربي   

يمول تجد طريقتا مال خال الفيديو كليب  الذن بات يعتمد لعلى اإلثارة   الم

الجنسااي  والرقص الخليع المرافق لألغني  متما كال مياامونتا حتى األغني  

 ال اكي  هجر الح يب نجد أل األداء يرافقا الرقص واالبتتاص؟ 

ستن هذا   ش ابي        وي ةن األغاني ال ح حت تعرف با النول مال األغاني التي أ

في إفسااااد الذو  مال خال كلماتتا التابب  وفقدانتا للشاااعري  التي كانت  

ي                      لع  الفرد تا النا مات لب لعلى كل بات يغ يل  ي  ح ي  العرب تا األغن تاز ب تم

 والغر  في أغاني الحب المتاوم. ولعندما تستن وةائل االتصال الجماهيري      

في ترويل هذا النمب السابحي فننتا تساقب في شارك إفسااد الذو  الفني     

واالةاااتتاكي   إذ ال ت ذل جتدها بمحاول  االرتفال بالذو  العام  واالرتقاء              

 لعامبالذائق  الشاااع ي   التي يمكال توجيتتا والتخبيب لتا لع ر وةاااائل اإل 

 المختلف .

الصاااورة الخادلع  والكلم  : لعالةاااابعًا:  وةاااائل االتصاااال الجماهيري  واإل

 المراوغ :

  والذن لعالتعتمد وةااائل االتصااال الجماهيري    اآلل العتمادًا ك يرًا لعلى اإل

أح م في أحيال ك يرة اثناء  ال ل اليومي يتخلل برامجنا المفيل  أو ال رامل   

لي  مجرد ترويل لسااالع  أو خدم  ما  انا        لعالذات الشاااع ي  الك يرة. واإل  

تا ثقاف   إذ أنا يحمل معا ثقاف  م صااااّدر السااالع  وثقاف                يحمل في طيا  
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كمادة ثقافي      لعال. والقليل مال ينظر إلى اإل لعالالمعلال ثقاف  مصاااّنع اإل   

 تتجاوز رةالتتا التسويقي .

ات لعلى الصاااورة الجميلاا  والم يرة لانت اااه وتعتمااد لعلى  لعانااوتعتمااد اإل

ةيقى والرقص كي تكو      ةتغال جسد المرأة  والمو شراء    ا ةال  مغري  ل ل  ر

 السلع . 

كلمات تحمل غموضااااًا وتراوغ في معانيتا. ولنأخذ أم ل  مال           لعاليقول اإل

شاهد يوميًا ونحلل كلمات أن     ال ذلل يرشدنا إلى   إلعالبعض ما نسمع أو ن

 …طريق  اةاااتخدام اللغ  التي تحاول أل تساااتميل مشااااهديتا أو قارئيتا   

  مليئ  بالتمويا والخدال.. وهي بكل      ات كيف تحمل لغ  لعان ويتيااام مال اإل

تأكيد تحقق أهدافتا. تتسلل إلى لعقول الناس ويتخذول قراراتتن بناء لعليتا  

ات التلفايول التي إلعانااوتصااا م جاءًا مال حياااتتن اليومياا . وبمراجعاا           

تسااتخدم الكلم  والصااورة والحرك  والموةاايقى نرى إلى أن حد يمكال لتذه  

وكلماتتا المراوغ  والعتمادها لعلى إثارة الغرائا ات بصاااورها الخادلع  لعاناإل

أحيانًا  ال تخلق لعند المشااااهديال حاجات ليسااات ضاااروري  وتعّودهن لعلى   

اةاااتتاك ما ال حاج  لتن با. فتي بذلل تخلق أنماطًا جديدة مال الحياة في             

ةلع كمالي         شراء  شراا والحاجات. وتعويد الناس لعلى  المأكل والمل   وال

بعد لعادات تتسااالل إلى ثقاف  الناس وحياتتن الفردي               مما يشاااكل فيما    

 ليص م التم رغر بداًل مال الفافل وال يتاا بداًل مال الشاورما.

  قيم  االةااتخدام للساالع  طغى لعالفي مجال اإل Baudrillard)")باودريارد

إلى نقاال المعلومااات لعال قيماا   لعاللعليتااا قيماا  العاماا . ال يساااعى اإل 

المنتل في حقل لعامات ال  لعال؛ بداًل مال ذلل  يياااع اإلاالةاااتخدام للمنتل

ج  لإل          قافي. نتي تدف تعايا المظتر ال  تا ب ق  ل يل إلى ربب   لعاللعا   نم

ةااايا  العام  مجائ  بداًل مال قيم االةاااتخدام. وهكذا  في مجتمع ما بعد  

  الناس يشاااترول  السااالع للصاااورة أك ر مال الوظيف  postmodernالحداث  

 بتا . التي تقوم
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خدام الفعلي للماب  هي         م  االةااات نا نفكر في  م ال الماب . فقي دلعو

مخصص للماب  في رولينل   إلعالللتغبي  و التدفئ  . و اآلل أنا انظر الى 

ةاااتول  وهو ال يذكر أن شااايء حول الحماي  مال لعناحااار أو تجنب العرن          

سا  ك  لعالالعمومي. بل اإل ش ا    نلعالمتتن في هذا بل ال يقدم نف . ي دو أ

 لعالبصورة لفرق  موةيقى الروك في جول . ويمكننا أل نقول  إذل  هذا اإل  

صورة "الفرق   "  فننا        شريب الجان ي ل حتى يعلال لعال نفسا كشيء. لعلى ال

ياء م ل "ةاااترة            ق . وتقول أشااا ؛ تي  Avirexمال 599ال يتحدث لعال الفر

ل. معظمنااا لال   "وهكااذا دوالياا Energie  مال  اينرجي     69شااايرت  م لغ      

صورة  المركا الذن     599يدفع سترة لي قى  دافئا؛ بل أننا قد ندفع   لل دوالر ل

أننا غير  متصليال      Baudrillardنعتقد أل هذه السترة ت رزه. رأن باودريارد  

بالواقع االجتمالعي بكوننا في فرق  موةااايقى روك  )التي هي نفساااتا ت رز  

 235ر ب ساط  جذبتا إلى الصور.حورة  للحياة الم الي (. أننا نشع

  لعملي  اإلغواء ثامنًا:وةائل االتصال الجماهيري   و

ف   إلى  حاااورة. في العصاااور     أييااااا  تغيرت الماب  مال أل تكول  وظي

السااابق   هناك حاال  واضااح  بيال وظيف  حقيقي  للجساان والماب  التي    

ل المنجا أو الماب  الصاااالح  لاةاااتعمال مع اإلشاااارة إلى العم  –يرتديتا 

كانت تدل لعلى الوضاااع االجتمالعي. لعلى ةااا يل الم ال  قد يرتدن ماارل            

ماب  قون نظرًا للعمل الذن يؤديا  ومابسااا أشااارت إلى لعملا )إذا رأيتا  

بعيدًا لعال الحقل   ةااوف ال تاال تعرف ماذا  فعل  بمابسااا(. ومع ذلل  في  

نشئ الصورة بداًل مال أل المجتمع  ما بعد الحداث   الماب  نفستا أح حت ت

تكول مجرد حاااالح  لاةاااتعمال أو مرت ب  م اشااارة بالوضاااع االجتمالعي   

  . 236والوظيف  

دلعونا نراجع  ما نعرفا حتى اآلل: في الماضاااي   اةااات خِدم  الجسااان إلنتاص   

العمل  لعلىوإلعادة إنتاص؛ الماب  الصالح  لاةتعمال وكانت لعام  م اشرة     

ي . وم      مالع ف  االجت ث  تن تحرير          والوظي حدا عد ال ما ب لل  في مجتمع   ع ذ
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 األجساااد  مال العبء الرئيسااي للعمل   وبداًل مال ذلل أحاا حت وةاايل  نقل   

الصااورة ال قافي . حال  الجساان نفسااا رمامتن  وكذلل  الماب     توحاايل

ما ي ير         الماخرف  المفروضاااا  لعلى الجسااان. اآلل هنا حيل تحصاااال لعلى 

 االهتمام: 

وام المائن العمل الشا  والماب  لعام  لعلى  لعمل   في الماضي  يم ل الق 

نحال نأخذ  الجسااان  ولكال إلى ماذا ترما اجساااادنا ومابسااانا اليوم؟ اليوم        

. ونحال نتدرا  الجسن مال خال التمريال بداًل مال أل نعمل فعليًا  بأجسادنا  .   

ماذا تم ل هذه الصاااورة            قافي    ولكال  ي  الصاااورة ال  حتى نتمكال مال تل 

 237 في ؟ال قا

والتوي   ال قافي      العولم  تأثير وةااااائل االتصااااال الجماهيري   :      تاةاااعا:    

 ال قافي   المتغيرة .

يرى هيجوت إل النظرة المؤياادة للعولماا  واألقلماا  تواجااا جااداًل مال لعاادة 

اتجااهاات  فعلى مساااتوى العاالميال المتقادم والناامي  يرى العااملول في       

اقتصاديًا. أما األطراف السياةي   وهن الصنالعات المتدهورة أنتا تم ل خبرًا 

ال يقتصااارول لعلى أحاااحاا التوجا الوطني  فننتن يعت رونتا تتديدًا للتوي  

الوطني  واالةتقال االقتصادن. وبقدر ما تفتقر مؤةسات الدول  إلى الكفاءة 

يادة                   المبلوب  للتعامل مع هذه التتديدات  فنل العولم  تم ل تحديًا لسااا

تا. وفي أقصاااى أشاااكال تبرفتن يرى بعض منتقدن      الحكومات وشااارلعيت  

 .238العولم  أنتا تشكل تتديدًا لصمين الوجود الحياتي كما خ رناه. 

الواليات المتحدة مصاادر هائل للترفيا  ال ةاايما  : تصاادير ال قاف  الشااع ي  

األلعاا الرياضاااي  واألفام والموةااايقى. هذا النموذص الجاها لل قاف  لعلى          

زهيدة للترفيا توزل لعلى المساااتتلكيال لعلى نبا  نبا  واةاااع وبأةاااعار   

العالن. إلى األفيااال أو األةاااوأ مال ذلل  أل العديد مال الدول اآلل ثقافتيال:  

شع ي  االمريكي  المعولم . أل قال  ترى       شعوا األحلي  وال قاف  ال لعاق  ال

شع تا.       يرورة تع يرًا لعال "ثقاف  حقيقي " ل ست بال ما هي مجتمع الترفيا لي

ال رامل المتاامن  أك ر شع ي  أك ر  حيل غال ًا ما تختار مشتريال فيما    تكلف 
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حل           م  التي تعك  مختلف  ومؤرخ   مرا قدي يا ال رامل ال حار الترف وراء ال 

التبور ال قافي في الواليات المتحدة. تميل ثقاف  ال وا أييااااا إلى إهمال          

 239لعناحر لعادي  أك ر و/أو معقدة للحياة ال شري .

ت م تكرات تكنولوجيا االتصال قد مكنت شعوا العالن مال التواحل    وإذا كان

لع ر اخترا  المساااافات والحدود وباختاال الامال فنل أهمي  العولم  ال قافي   

ترت ب بنقل ميمول االتصال الذن يشكل ت اداًل لنماذص ال قافات مال جميع     

ةائل اإل    ح م متاحًا  بوحفا منتجًا ثقافيًا أ  لعامأنحاء المعمورة. فميمول و

ضحًا للتمازص ال قافي اليوم وكيف         ةيقى م ااًل وا شكل المو شر  وت لجميع ال 

أحاا حت االيقالعات واأللحال واألدوات الموةاايقي  تتفالعل وتنتقل لعناحاارها  

هذا الكوكب  وأّدت إلى خلب           ناس لعلى  تا ال قات التي يسااامع إلى الموةاااي

الروك اخترا   موةيقي هجيال مال ثقافات مختلف  اةتبالعت معتا موةيقى    

ال قافات ودخلت موةااايقى الران والراا  إلى الساااو  العالمي  والموةااايقى 

 اإلفريقي  والاتيني  لع رت إلى ذائق  الناس حينما كانوا في القارات الس ع.

يأخذ التناف  اإل     لدولي في الساااااح  العربي  الةاااتقباا       لعامواليوم   ي ا

 الجمتور العربي شكليال : 

ةاحات المنافس  في      لعامأولتما : اإل الفيائي وذلل بدخول الدول األجن ي  

 ي العربي   وذلل ببريقتيال :لعامالفياء اإل

ي  م اشااارة مال خال ال ل لعلى ترددات            .3 تا األجن  يا برامج توج

يساااتبيع المواطال العربي اةاااتق التا ةاااواء كال ذلل مال خال اةاااتغال   

ة      ةات والعرا  صنالعي  العربي  م ل النايل  ات أو مال خال األقمار األقمار ال

 األوروبي  أو اآلةيوي  الموجت  للمنبق  العربي  .

األجن ي الدولي للمحبات الفيااائي  العربي  لعلى  لعاممنافساا  اإل .4

أمل اةتقباا الجمتور العربي وذلل بال ل باللغ  العربي  وقد بدأت الواليات 

 ي  ) ةوا ( المتحدة ذلل بالفيائي  األمريكي  ) الحرة ( ومحبتتا اإلذالع

 وةارت دول أخرى في نف  االتجاه وذلل بأةلوبيال :
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: تقدين برامل باللغ  العربي  في ةااالعات محدودة م ل ما تفعلا األلماني   -أ

 واإليبالي  والفرنسي  والصيني  .

العربي  والروةاااي  العربي       BBCي العربي لعام: تدخل إلى الفيااااء اإل    -ا

 العربي .بمحبات موجت  بالكامل للجمتور 

الرقمي : ويتم اال اآلل بوجود مواقع باااللغاا  العربياا                لعام ثااانيتمااا : اإل    

ي  م ل        بات الفيااااائ كاالت األن اء         BBCو   CNNللمح لل مواقع لو كذ و

 العالمي  م ل الفرنسي  ورويترز .

لل                      تا ت هدا نا مال حيل مشااااا نا لع حدث لذن ت يتوزل الجمتور العربي ا

كول وال ه في المشاااااهدة ل ياااع محبات  وال    المحبات   وفي الغالب أل ي   

يل   بل ينتقل مال       شاهدة ال رامل التي تقدمتا محبتا المف صر لعلى م يقت

محب  إلى أخرى بناء لعلى ال رامل التي يفيااالتا  بغض النظر لعال المحب   

ةااواء كانت محب  خاحاا  أو حكومي  وهل هي محب  لعام  أو متخصااصاا    

 بي  .وهل هي لعربي  أو أجن ي  ت ل بالعر

 لعاشرا :ال قاف  الجماهيري  ومسأل  الديمقراطي  والحري  وتنميب المجتمع  

  وخصااوحااًا التلفاز      لعاممال المعادل  . فاإل لعامال يمكننا هنا أل نخرص اإل

العالمي هو   لعاميرت ب بعاق  مادوج  مع الديمقراطي    وظتور مجتمع اإل    

فاز   وبقي      قوة ديمقراطي  قوي  كما أةااالفت. مال جت  أ         خرى   يحاول الت

  أل يدمر مجال الحوار العام الذن ةااااهن في خلقا مال خال        لعامأجتاة اإل

اإلطال  الممل  لل ل   وكذلل مال خال إحال  األمور الساااياةاااي  إلى مساااأل  

شركات اإل            يًا لعال ذلل   أدى ظتور  شاهد . وف س   للم صي  بالن  لعامشخ

     240لرجال األلعمال الذيال لن ينتخ تن أحد .العالمي  إلى إلعباء ةلب  لعظيم  

وتوظيفتا  لعاملقد كانت ال قاف  الجماهيري  هي نتيج  النتشااار وةااائل اإل 

في خدم  السااالب  وخدم   رأس المال  ومال ثن تميات بنول مال التيمن            

 التي تسعى لصيان  مصالم السلب  وتعايا منافع رأس المال.
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ا هنا مساواة في اإلخيال  شكل ديمقراطي     وذلل بغباء خادل إذ  أننا نواج 

لعنصر التحكن مال ألعلى. الم ال  مال التلفايول واإلذالع   حيل يقدمال لنا ما  

   ييمال   جميعاالمشاهدة و االةتمال والتكلن  لعلى قدم المساواة .

يساااود اآلل مخبب ال قاف  الجماهيري  بالعت اره الشاااريع  ألنماط السااالوك 

ت ع ال قاف  الجماهيري  انتا ال تاال تراهال لعلى وجود المنتج  حااانالعيا. ما ي  

الملل والخدال  إلثارة المستتلكيال لعلى أمل في أل حوت االحتكار بينما هن    

ينتظرول  في طابور  ةااوف يخ رهن بالياا ب ما هو متوقع منتن إذا كانوا  

 يريدول الحصول لعلى المل   والبعام. 

أل يرتدن بشااكل حااحيم ويتغذى  الوحااي  األولى بالب ع هو أل المرء يجب 

 241جيدا.ويفترض بتن حسال الخلق الذن يعلمتن اياه النظام  ق ل كل هذا..
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 الفصل التاةع 

 

 وةائل التواحل  االجتمالعي   و ثقاف  التسامم

 
ة    تأثير اإل    في تعايا ثقاف  التسامم تحتاص    لعامي دو لنا أل درا

وةائل  منا فحصا لخمس  لعناحر    تتم ل في فتن  التسامم وتعريفا وفتن     

ال ديل ( وخصاااائصاااتا    ومعرف  وظائف      لعاماإلالتواحااال  االجتمالعي    )    

توظيفتا التي يمكال   لعام  والتعرف لعلى نظريات تأثير وةاااائل اإل     لعاماإل

 لعامفي تعايا ثقاف  التسااامم   ثن التعرف لعلى الدور المتوقع  لوةااائل اإل 

 ال ديل في تعايا ثقاف   التسامم.

 

  أوال:   مدخل لعال التسامم وتعريفا 
ي دو لنا التسااامم بالعت اره قيم  إنساااني  ذات معنى أخاقي ةااامي   

أبعاد نفساااي  األهداف  ولا أهميتا في التواحااال اإلنسااااني. وللتساااامم     

وةااالوكي   ولا أبعاده األيدلوجوبي  والديني  والساااياةاااي . ومال هنا فنل                 

تا وتفالعلا في إطار               تا تتجاوز  حدود الفرد لتنعك  لعلى ممارةااااا تأثيرا

 المجتمع المحلي والدولي.

فتل يمكننا تصااور تعامل شااخص متحامل أحادن النظرة منغلق الر ي  في  

عاملا مع جيرانا ومع زمائا في العمل        تواحااالا مع أفراد مجتمعا  وفي ت   

كيف ةااايكول موقفا مال اآلخريال. ويمكننا أل نتصاااور كذلل كيف ةااايكول 

 موقفا في اتصالا مع اآلخريال مال ثقافات أخرى ؟

إل السمات التي يمكننا بتا تمييا لعمليات التواحل لدى هذا الشخص  

صور ال      سن بعدم ق ول اآلخر والتحيا والتمييا وت ني ال   نمبي    الخاطئةتت
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لعال اآلخريال  ولعدم القدرة لعلى التعايش مع اآلخريال. وةااايتسااان ةااالوكا   

 بشكل مال أحد أشكال التعصب الفكرن أوالديني أوالمذه ي أو العرقي. 

وإذا كال موقف الديال اإلةاااامي يتسااان بم دأ الحري  حيل  )ال إكراه 

ي  وإذا كانت في الديال(  األةااااس لحري  المعتقد وللتساااامم الفكرن والدين 

  حري  التع ير فيا مصان  مال خال الحوار

]اْدل  ِإِلى َةِ يِل َربَِّل ِباْلِحْكَمِ  َواْلَمْولِعَظِ  اْلَحَسَنِ  َوَجاِدْلت ن ِبال ِتي ِهَي   

َتِدياَل[           ِباْلم ْت ِلِا َوه َو َألْعَلن   ب َل ه َو َألْعَلن  ِبَمال ضاااَال  لَعال ةااَاِ ي َأْحسااَاال  ِإل  َر

 (  125)النحل/

 وجعل م دأ التشاور في العاقات اإلنساني  أةاةيًا 

]َفِ َما َرْحَم   ِماَل الل ِا ِلْنَت َلت ْن َوَلْو ك ْنَت َفظًّا َغِليَ  اْلَقْلِب الْنَفي وا ِماْل  

 (.  159َحْوِلَل َفالْعف  لَعْنت ْن َواْةَتْغِفْر َلت ْن َوَشاِوْره ْن ِفي األْمِر [ )آل لعمرال/ 

ر التسااااامم في التعامل اإلنساااااني الذن يعت ر الناس  جميعا      ويظت 

متساويال ]يا أيتا الناس إنا خلقناكن مال ذكر وأن ى وجعلناكن شعوبًا وق ائل   

 (.13[ )الحجرات/  لتعارفوا ..

ويحض االةام لعلى  التسامم مع غير المسلميال )ال إكراه في الديال( 

تاا ]َوال ت َجاِدل وا َأْهَل اْلِكَتاِا و نجد اإلةااام يحل لعلى التسااامم مع أهل الك 

(. ويحض االةام لعلى  التسامم بقولا   46ِإال ِبال ِتي ِهَي َأْحَسال [  )العنك وت/  

تعالى: ]"َوَلا َتساْاَتِون اْلَحساَاَن   َوَلا الساا يَِّئ   اْدَفْع ِبال ِتي ِهَي َأْحساَاال  َفِنَذا ال ِذن     

َوَما ي َلق اَها ِإل ا  َوَما ي َلق اَها ِإل ا ال ِذياَل َحَ ر وا· ن ا  َوِليٌّ َحِميٌنَبْيَنَل َوَبْيَنا  لَعَداَوٌة َكَأ

 (.35-34ذ و َح ن لَعِظين "[  )فصلت/ 

ساني  يجب أل تكول     سامم بالعت اره قيم  إن مال هنا ي دو لنا أل ننظر إلى الت

ثيق  أةااااس المجتمع الصاااالم  وقد حااادر لعال األمن المتحدة أربع  لعشااار و

دولي  ذات لعاق  بحقو  اإلنساااال مما يجعل أمر التساااامم أمرًا الزمًا وهدفًا 

رئيساااًا في العاقات اإلنسااااني   وخصاااوحاااًا أننا بتنا نرى أل مظاهر لعدم   

التسااامم قد أحاا حت أشاا ا بالظاهرة العالمي  يجساادها أشااكال مال العنف   

تمييا ضااااد واإلرهاا وكراهي  األجانب والعنصاااري  والتعصااااب الديني وال        
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األقليات والمتاجريال  وتاايد اإلرهاا الفكرن وممارةاااا  للقتل للمخالفيال          

 للفكر والمذهب .

 لعالم ادئ بشااأل التسااامم [  وذلل اإل إلعالوقد أحاادر المجتمع الدولي ]  

  وذلل باالةتناد إلى  1995الذن العتمده المؤتمر العام لليونسكو في نوفم ر  

سااااال  حيل جاءت المادة ال امن  ]لكل شاااخص         العالمي لحقو  اإلن  لعالاإل

الحق في حري  التفكير والياامير والديال[   وجاء في المادة التاةااع  لعشاارة   

سادة  والعشريال أل التربي         حري  الرأن والتع ير مصان   وجاء في المادة ال

يجب أل تتدف إلى تنمي  التفاهن والتسااامم والصااداق  بيال جميع الشااعوا  

    والديني .والجمالعات العنصري

 اليونسكو معنى التسامم في المادة األولى مال ال يال  إلعالوقد حدد 

)  إل التسااامم يعني االحترام والق ول والتقدير للتنول ال رن ل قافات لعالمنا  

وألشااكال التع ير وللصاافات اإلنساااني  لدينا. ويتعاز هذا التسااامم بالمعرف  

ير والمعتقد. وأنا الوئام في ةاايا  واالنفتاح واالتصااال وحري  الفكر والياام 

ةي وقانوني       ةيا االختاف  وهو لي  واج ا أخاقيا فحسب  وإنما هو واجب 

أييااا  والتسااامم  هو الفياايل  التي تيساار قيام السااام  يسااتن في إحال  

ثقاف  السااام محل ثقاف  الحرا إل التسااامم ال يعني المساااواة أو التنازل أو 

ق ل كل شاائ اتخاذ موقف إيجابي فيا إقرار بحق التساااهل بل التسااامم هو 

اآلخريال في التمتع بحقو  اإلنسااال وحرياتا األةاااةااي  المعترف بتا لعالميا. 
242 
 

  ثانيًا:  وةائل التواحل  االجتمالعي   وخصائصتا 

 
 -أوما يعرف  بالشا كات االجتمالعي    -تشاير وةاائل التواحال  االجتمالعي         

نترنت والمتم ل   بالتفالعل بيال الناس  وخلق        إلى األنشاااب  المرت ب   باإل    

المياااميال والمشااارك  فيتا   وت ادلتا  والتعليق  لعليتا  في شاا ك  االنترنت    

 ال ديل.  لعاموباتت ت عَرف باإل
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والميااامول  لوةااااائل التواحاااال  االجتمالعي    هو المدخات التي       

الفوتوغرافي   يصنعتا  الناس   ونشروها لعلى ش ك  اإلنترنت م ل   الصور      

والصاااور أو أشااارط  الفيديو   والمعلومات    واألخ ار واألراء والمراجعات و         

 ات وغيرها . لعاناأللعاا واإل

وتتم ل الب يع  االجتمالعي  ألنشاااب  وةاااائل التواحااال  االجتمالعي      في 

بوجود أشااخاص يقومول بنف   توفير التواحاال بيال الناس والتفالعل بينتن

شاء   وت ادلتا  والتعليق  لعليتا   المياميال وتحميلتا والمشارك  بتا    العمل  بنن

ش كات االجتمالعي  /     حل  االجتمالعي         لع ر ال ةائل التوا يل   و وتتن   بف

مع تقنيااات الويااب والتب يقااات التي تمكال  تبوير التكنولوجيااات الرقمياا 

  (.2.0الناس مال المشارك  بستول  لعلى ش ك  االنترنت )الويب 

بديل   نلعامالب يع  االجتمالعي  لوةاااائل التواحااال  االجتمالعي    ك          وتوحي

بالك ير مال التفالعل االجنمالعي الذن يحمل معا بعيا مال خصائص االتصال  

الشااخصااي    وتتيم التواحاال بيال الناس ةااواء بشااكل م اشاار   في مواقع    

التواحااال االجتمالعي وشااا كاتتا االجتمالعي  لعلى شااا ك  االنترنت  والتواتف 

قال  الذكي   مع امكاني  اةاااتخدام الكاميرات الرقمي  وكاميرات الفيديو               الن

مما يخلق  فرحااا جديدة للتواحاال باةااتخدام  الرةااائل الفوري   الرةااائل    

 243النصي    وال ريد اإللكتروني وغرف الدردش    والمدونات  .

وأحااا حت مجتمعات الشااا كات االجتمالعي   شااا كات غامرة  ذات أدوارفالعل   

ددة  في حياتنا . وتساتخدم الشا كات االجتمالعي  اآلل لمجمولع  أةا اا    ومتع

مختلف  مال قيل مجتمعات المستخدميال المختلف  . والدور الحالي لمجتمعات  

الشاا كات االجتمالعي   هو أل تكول منصااات للتواحاال والمناقشاا    ولكنتا     

 أييا  وةيل  لجمع و ت ادل المعلومات و المعرف . 

ال ديل  مال خال الش كات االجتمالعي  م ل الفيس وك و    لعامواليوم يقود اإل

مالعي                لعل االجت فا يدة مال الت جد كال  كديال إلى أشااا تويتر واليوتيوا ولين

ش كات االجتمالعي  المستخدميال     والحوار والت ادل و التعاول. وت مكِّال مواقع ال

ارك  في إضاااف  آخر التحدي ات و التعليقات  أو المشاا  مال ت ادل األفكار   إلى
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شارك المرء في االهتمامات و المصالم مع       شب  والفعاليات   في حيال يت األن

لدردشاااا  المت ادل  إلى الترويل لألخ ار العاجل   مال جدول              اآلخريال. مال ا

مولعد إلى متابع  نتائل االنتخابات التالي  أو تنسيق االةتجاب  للكوارث   مال   

 244.-فكاه  لبيف  إلى بحل جدن   

رقام التالي  إلى حجن اةاااتخدام بعض مواقع وةاااائل التواحااال   وتشاااير األ

االجتمالعي    وهي ذات أنشب  منولع  إذ تسالعد وةائل التواحل  االجتمالعي        

الناس لمتابع  األخ ار العاجل    ومواك   األحااادقاء أو الاماء   والمسااااهم  

ال ةااالوك في المناقشاااات لع ر اإلنترنت أو التعلن مال اآلخريال . فتي تغير م

المساااتخدميال لعلى اإلنترنت بحيل يصااا حول هن نقب  الدخول األولي             

 :245وال حل   والتصفم

  مليار مال الناس أجتاتتن النقال  للوحااول إلى مواقع وةااائل   4.2اةااتخدم

 التواحل  االجتمالعي   

  مليار   تب يق  لعلى الفيس وك .  10وكال تن وضع  أك ر مال 

   إينستاجرامInstagram  مليول مستخدم. 150أك ر مال  لديا 

   بينتيريستpinterest  مليول مستخدم 70لديا  اآلل أك ر مال 

  تويترTwitter   مسجل  554,750,000إجمالي لعدد نشاط  تويتر 

   الفيساا وكFacebook   مليار مسااتخدم نشااب شااتريا  1.19لديا  اآلل أك ر

 في   مليول مساااتخدم نشاااب يوميا     727. 2013ةااا تم ر  30العت ارا مال  

لذيال          874000000. 2013ةااا تم ر  يا ا خدميال النشااابيال شاااتر المسااات

 اةتخدموا الفيس وك المنتجات النقال 

  لينكديالLinkedIn  مليول مستخدم. 259لديا  اآلل أك ر مال + 

    مان ة يMySpace  مليول مستخدم   25لديا  اآلل أك ر مال 

   يوتيواYouTube  نولعتا يوتيوا مليار مستخدم فريدة مال  1أك ر مال

 زيارة كل شتر
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هذه األرقام تدل نا لعلى مدى االةتخدام التائل لوةائل التواحل االجتمالعي      

والتي يرجع تاريختا إلى خم  ةنوات ميت فما هو الحال والسنوات تميي 

وياداد يوما إثر يوم اةااتخدام هذه الوةااائب وحيل حااارت بالنساا   لمئات   

 . الماييال جاءا مال حياتتن اليومي 

 

 لعامثال ًا:  معرف  وظائف اإل 

 

 تحقق والتي   الوظائف مال أةااااةاااي   بمجمولع  يقوم االتصاااال أل نرى  

 الفرد مستوى  لعلى ةواء    النتائل وال عيدة المتنولع   التأثيرات مال مجمولع 

التي  لتا دورها في إشالع  روح   الوظائف ومال هذه   المجتمع أو   الجمالع  أو  

 : يلي فيما يال نلخصتاالتسامم بيال المتلق

  األخ ار وظيف 

 وظيف  التعلين . 

  تراثا ونقل المجتمع ترابب وظيف . 

 واالتجاهات. اآلراء تكويال. 

 واالةتيعاا. المعرف  مستوى لعلى التأثير  

 العام. الرأن وتشكيل الواقع إنتاص 

 للمجتمع . األولويات /ترتيب األجندة وضع 

 العام. والذو  الحياة نمبو وتغييراالتجاهات القين لعلى التأثير 

 السلوك لتغيير التأثير . 
 

 تتن الذن المجتمع بخصائص  يتميا خاص  ةيا   في تتن االتصال  لعملي  إل

 مال مجمولع  لعلى يشاااتمل المجتمعات مال مجتمع أن في السااايا  إل   با

 والمجتمعي  والساااياةاااي   واالقتصاااادي  ال قافي  الشاااخصاااي   المتغيرات

 يمكال ولذا   ما مجتمع في التحتي  ال نى إلى باإلضاف   والقيادي  واأليدلوجي 
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ةائل  صال  لو  في نأخذ حينما مجتمع أن في فعال  غير أو فعال  تكول أل االت

 246وطريق  توظيفتا .   السالف  المتغيرات االلعت ار

 وةااائل فتأثير معين  شااروط ظل في الساالوك لعلى لعاماإل وةااائل تؤثر

 إذا فعاال  يكول أل يمكال الناس بعض ىلعل العدواني الساالوك لعلى لعاماإل

 اتلعانلإل واالةتجاب     لعاماإل وةائل  في للعنف تراكمي تعرض هناك كال

 .الجمتور مال لعديدة شرائم لعند   الشراء أنماط لعلى التأثير في مرتفع 

 ذلل نجاح ويعتمد   لحدوثا وقتًا يستغر   ما ةلوك  تغيير فنل حال أي  ولعلى

 و بااالقرار    المرت بيال        الناااس  لعاادد م اال  يرات المتغ      مال  مجمولعاا      لعلى  

 وقيما الفرد ةااالوك  توافق ومدى   واالجتمالعي  االقتصاااادي  مخاطرتتن

 التعرض بيال التفالعل خال مال التغيير  يتن أل ويمكال .التغيير مع وحوافاه

 .لإلنسال الشخصي   والخ رة لعاماإل لوةائل

ئل  تأثير  إل            المجتمع ولعلى الجمالع    لعلىو الفرد لعلى لعاماإل وةااااا

 يكول أل ويمكال معتداًل تأثيرًا يكول أل ويمكال قوياااااااً  تأثيرًا يكول أل يمكال

 تلل لعاماإل وةائل لع ر االتصال لعملي  ألل لي  أو با تأثير   محدودًا تأثيرًا

ةائل  تأثير فشل  أو نجاح ألل بل . قوتتا حدود هي  ادراك مال ين ع لعاماإل و

  -: ا ترت ب تغيراتم جمل  هناك أل

    المتصل 

      الرةال 

           المتلقى 

      الوةيل . 

   سيا ةال   با تتن الذن ال ةي    االطار أن الر سيا  واالجتمالعي ال

قافي  يدولوجي  وال  لذن  والتكنولوجي واالقتصااااادن واال يا  تتن ا ي   ف  لعمل

 . االتصال

 معتا ينجم التي المتغيرات مال بجمل  يرت ب فشلتا  أو االتصال  لعملي  فنجاح

 . المبلوا التأثير ليحقق ومرالعاتتا العوامل تلل بندراك باالتصاااال القائن
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 بدرج    ترت ب   المحدودة  أو   والمعتدل    القوي   التأثير  درجات  كانت   ولتذا 

 . العاق  ذات المتغيرات كل تدرك التي االتصالي  للعملي  التخبيب
 

        ئل اإل تأثير وةااااا يات  عًا:  نظر التي يمكال توظيفتا في    لعامراب

 تعايا ثقاف  التسامم 

 

 وتختلف اإلنسال   حياة معظن يحتل إنساني  لنشاط  معقدة لعملي  االتصال   

 لعلى والقدرة ميمونا  ويختلف   والمجتمع والجمالع  الفرد لتشمل  مستوياتا 

 في المساااتخدم  الوةاااائل كذلل وتختلف . لعديدة لعوامل  باختاف  فتما 

صال  صال   مال االت ةائل  إلى الفردن االت صال  و صال   إلى الجمالعي االت  االت

 الجماهيرن االتصال  وةائل  تأثير ةيشير إلى نظريات   وحدي نا . الجماهيرن

ل   تنقل  أل تساااتبيع التي    االتجاهات   ومتنول واةاااع جمتور إلى رةااااا

  . متنولع  ميااااميال إلينا تنقل والتي . واحد آل في والمساااتويات وال قافات

 أو تتداخل بموجات أشاا ا ةاايجدها   لعاماإل وةااائل ظرياتلن المتت ع ولعل

سود  أل تل ل ما حيل   حلق  في تدور أنتا  يظتر حتى   حيال إلى ما نظري  ت

 . جن اتتا بيال طوتتا أو محلتا حلت نظري  أخرى وكأل

ال  وهذا          اى  يشتم ادة  لعل  لعلى يشتمل فتو لعاماإل تأثير لفتن مداخل لع

:- 

 .جتمالعينظري  التعلن اال -

 .مقترا االةتعمال واإلش ال -

 .نظري  الغرس ال قافي -

 .األجندة وضع األولويات/ ترتيب وظيف  نموذص -

 نظري  التأطير -
 

 االجتمالعي نظري  التعلن .1
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مل     عا ي  تت مالعي  نظر نب    التعلن االجت جا مالعي   المعرفي مع ال االجت

ناس  .الفكرة المركاي    ثن ريالمراق   أداء اآلخ  يتعلمول مال خال هي أل ال

بب يع    للتعلن االجتمالعي  أداة هام    هي لعاموةااااائل اإل . والتشااا ا بتن  

 فالناس لكي تتن لعملي  التعلن. ياحظونا ما دائماول  ال يقلد  والناس الحال

. ي لعامالرةال  اإل  مالي نول المعنى و لعاموةائل اإل  الصور مال يشاهدول  

مل المحفاة  وتقوم  بعض ي     العوا لداخل خ  أو و / ا ي  ال ما       ارج ما   تأثير في بال

.لذلل  لعندما نقوم  باالتصااااال        إلى ألعمال  لعاممال وةااااائل اإل  تعلمونا ي

الشااخصااي  مع أشااخاص مال ثقاف  أخرى تكول محدودة  وقد تخدم وةااائل  

لب                لعاماإل ن  القوا يا مالعي وفي تشاااكيل وحااا مل متن للتعلن االجت كعا

 النمبي  االجتمالعي  .

 

 مقترا االةتعمال واإلش ال:  .2

 
ويأخذ هذا النموذص في العت اره ال جمتور الوةااايل  االتصاااالي  هن         

نقب  ال دء ويحاول ال يخ رنا لعال ةااالوكتن االتصاااالي فيما يتعلق بتجرب   

 الفرد الم اشرة مع وةائل االتصال .

ومال خال هااذا التركيا لعلى المتلقي فااال هااذا النموذص يرى ال                    

ك يرة قد ال يكول لتا لعاق  األفراد يساااتعملول الرةاااائل االتصاااالي  ألمور  

بالتدف الذن اةاااتتدفا المتصااال. ولذلل يرى هذا النموذص ال اةاااتخدامات  

الجمتور لاتصااااال ةاااوف تلعب دورا وةااايبا في لعملي  التأثير المتوقع          

لاتصااال.  ذلل ال األفراد بدال مال ال يكونوا مسااتق لييال لرةااائل االتصااال 

ل بما يتعلق مع حاجاتتن     فانتن يساااعول إلى اةاااتعمال وةاااائل االتصاااا      

ويشاا عول بذلل حاجات لعديدة لديتن لي  بالياارورة ال يتن إشاا العتا لعال   

 طريق وةائل االتصال.

مياااااميال الرةااااائل    -بفعالي     -يرى النموذص ال األفراد يوظفول 
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ي  بداًل مال ال يتصااارفوا ةااال يًا تجاهتا. ومال ثن فال هذا المدخل ال لعاماإل

ق  م اشااارة     ئل اإل   يفترض وجود لعا تأثيرات لعلى    لعامبيال الرةااااا ي  وال

الجمتور  ويفترض بداًل مال ذلل ال الجمتور يساااتخدمول الرةااااائل ألمور       

ك يرة  وتلل االةاااتخدامات تلعب كعوامل وةااايب  ) متغيرات متداخل  في  

 مصبلم مناهل ال حل( في لعملي  التأثير.

  نظري  الغرس ال قافي .3

 
  بيال مشاااااهدة التلفايول  تساااتكشاااف نظري  الغرس ال قافي العاق     

وال ناء للواقع االجتمالعي. إذ أحاا م التلفايول " المصاادر األةاااةااي للتنشاائ  

ماط   مال             ي . مال خال تكرار أن مات اليوم ك  والمعلو ي  المشاااتر مالع االجت

األةاطير   والحقائق   والعاقات  إلخ .   وينتل التلفايول مجمولع  متماةك    

ي يشااترك السااكال المتنولعيال في تصااوراتتن  مال الصااور و الرةااال . وبالتال

ي               قافي  . وتتلخص الفرضااا ي  الغرس ال  ما يسااامى لعمل هذا  للواقع  و 

المركاي  لنظري  الغرس ال قافي  في الع ارة التالي : مشاااااهدوالتلفايول           

يات أك ر مال التلفايول أك ر لعرضاااا       لذيال يقولول  أنتن يتعرضاااول لكم ا

بالمشاااااهديال الذيال يقو        لول أنتن يتعرضاااول لكميات أقل( ومال    )مقارن  

المتوقع أل يعرضاااوا التصاااورات والمعتقدات التي تعك   رةااااائل  لعالن       

 التلفايول.

 

 نظري  ترتيب األولويات .4

 
لعلى وجود لعاق  إيجابي   -وضع األجندة -يؤكد نموذص ترتيب األولويات 

مًا. أن ال في رةائلتا  وبيال ما يراه الجمتور ها  لعامبيال ما تؤكده وةائل اإل 

يسااتن في ترتيب األولويات لعند الجمتور. ومال ثن فال  لعامدور وةااائل اإل

 بتذا المعنى تقوم بمتم  تعليمي . لعاموةائل اإل
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فحساااب  لعاموت عًا لتذا النموذص فال الجمتور ال يتعلن مال وةاااائل اإل

هذه             كذلل كن ت لغ  م  واألمور األخرى  ولكنا يتعلن  عا ئل ال حول المسااااا

 .لعامل مال أهمي  ت عًا للتأكيد الذن تلقاه مال ق ل وةائل اإلالمسائ

فال اإل  نا           لعاموبمعنى آخر  يات يل ح مًا في تشاااك ها ييال يلع ول دورًا 

ةول دورهن في اختيار ولعرض األخ ار لعلينا وترتيب   االجتمالعي   حينما يمار

ات متقوم بتحديد المسائل التام  لنا. وبكل لعاماألولويات فيتا. ال وةائل اإل

لعلى الجمتور تكول هي  لعامأخرى فال األولويات التي تفرضااتا  وةااائل اإل 

تقوم بوضاااع األجندة  لعامنف  األولويات لدى الجمتور ذلل ال وةاااائل اإل

 للجمتور.

ئل اإل    تياااع  األجندات   يمكال لألفراد    لعاملعلى الرغن مال أل وةااااا

تات نظر               تدلعن وج ندات  هذه األج نت  كا تا إذا  يار لت ني هن أو يقومول  اخت

غير متفق  مع مواقفتن أو   لعامبتجن تا إذا كانت المعلومات مال وةاااائل اإل      

معتقداتتن  . لعندما ال يكول لدى الفرد أي  طريق  بديل  لارت اط بمجتمع            

 ما   فنل أجندة  الصحاف  تكول هي المجتمع . 

 

 نظري  التأطير .5

بل          تأطير بنظري  ترتيب األولويات   ويمكال العت ارها   ترت ب نظري  ال

ئل        تا .    وهي ترى أل  الماييال مال المواطنيال يلجأول إلى وةااااا امتدادا ل

" هي المؤةس   التي تعت ر حجر    لعاماألخ اري   يوميا و " وةائل اإل  لعاماإل

التي بتا قد  لعامالااوي  في الديمقراطي  . طريق  واحدة مؤثرة لوةاااائل اإل

ير األحداث والقيااااايا ببر  معين .     تشاااكل الرأن العام هو مال خال تأط     

ينبون التأطير  لعلى  تقدين مصااادر االتصاااال وتحديد قياااي . يشاااير بناء 

اإلطار   إلى العوامل التي تؤثر لعلى الصفات التيكلي  إلطارات األخ ار. وتحدد 

العوامل الداخلي  للصحاف  كيفي  الصحفييال و منظمات أخ ار تؤطر القيايا     

قدر مال األهمي    العوامل الخارجي  تؤطر الصحاف .  ومع ذلل  ولعلى نف  ال

ناء اإلطار تجرن في التفالعل المساااتمر بيال الصاااحفييال و النخب              ي  ب لعمل
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والحركات االجتمالعي  . ونتائل لعملي  بناء   اإلطارات يتن إظتارها في النص. 

إلى التفالعل بيال إطارات وةااااائل          Frame-settingيشاااير إلعداد اإلطار     

و المعرف  المسااا ق  و الميول لألفراد. اإلطارات في األخ ار قد تؤثر        ملعااإل

لعلى التعلن  والتفسير  وتقيين القيايا واألحداث   وقد تن التحقيق في  هذا   

الجاء مال لعملي  التأطير بشكل متقال    وغال ا بتدف اةتكشاف إلى أن مدى     

طااارات   وتحاات أن ظرف مال الظروف تعك  الجماااهير و تتبااابق مع اإل                   

 247المتاح  لتن  لعلى ة يل الم ال األخ ار. 

تأثيرات التأطير يمكال تصاااورها لعلى الفرد و لعلى مساااتوى المجتمع.      

ولعلى المستوى الفردن  يجوز   تغيير المواقف حول قيي  بناء لعلى التعرض   

ل عض األطر. لعلى المساااتوى المجتمعي  قد تساااااهن األطر في تشاااكيل     

م ل التنشااائ  الساااياةاااي   وحااانع القرار           المساااتوى االجتمالعي لعمليات   

 248واإلجراءات الجمالعي .

 نظريات تقساان أل حاولت والتي السااابق  النظريات تلل إطار وفي   

 معتدل تأثير ذات أو محدود تأثير ذات أو قون تأثير ذات نظريات إلى التأثير

 تكول أل يمكنتا النظريات تلل كل أل قلت إذا الحقيق  أجانب ال أخالني .

اي     اةتخدامتا أحسال اذا ( والمجتمع والجمالع  الفرد مستوى لعلى ) فعال  ا ا  ف

ال      ا ا ا     أو برنام ا  لوةائل القون التأثير نظري  مع يلتقي هذا مدروة    حمل

 يؤدن إليتن والوحااول األفراد  ةاا داتتا لحم  هو المجتمع أل ذلل  لعاماإل

 ةواء  المناةب  يرالتأث وتحقيق . ححيم  والعك  المجتمع إلى الوحول  إلى

 في األخذ  إلى يحتاص  الفرد  أو الجمالع     أو المجتمع  مساااتوى لعلى أكال 

  . االتصال لعملي  في تتدخل أل يمكنتا التي العوامل كل االلعت ار

 التأثير لنظريات بديل هو تبويره لعلى ونعمل هناقترحا ما إل               

 حقيق  في وهو ( الحاابياد ا م دأ)م دأ اةااتحواذ المتلقي  أةااميناه ما وهو

 لعملي  بالعت ارها ونجاحتاااااااا لعاماإل وةاااائل تأثير لعملي  إلى ينظر أمره

ادة  اار    إلى تحتاص معق ا ام      المتصل اختي ا ا  والوةائل الناجح   والرةال  الناج

اي   المناة   ا اي     المعّني الجمتور تخاطب الت ا  وهكذا .... المائم  الظروف فا
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 هو ما  واقع مال االتصااااال لعملي   إلى واقعي   نظرة ينظر الم دأ  هذا  فنل 

 مؤشااارات بالعت ارها الساااابق  لعاماإل تأثير نظريات إلى وتنظر ... ممكال

 .متمتا نجاح في المتصل وتسالعد   االتصال لعملي  فتن في تستن

 أم معلنًا أم كات ًا أم حااحفيًا أم إذالعيًا أكال ةااواء المتصاال إل           

 ةيعينا  بعيتاااااا  وفتن   السابق   التأثير ظرياتن فتن إلى بحاج  ةياةياً  

 لتذه الوالعي الفتن   إل يخاط ا مال وخصاااائص الجمتور تحديد فاااااااي

ةال   ةيجعل  جيدًا وتوظيفتا النظريات  أمل وذلل نجاحًا أك ر ي لعاماإل الر

 ي لعاماإل لرةااالتا يخبب الذن هو الحاذ  يلعامواإل. باالتصااال قائن كل

 في للتأثير منتا اإلفادة ويحاول الساااابق  النظريات دأبعا العت اره في آخذا

لعات    األفراد لل  والمجتمع. والجما يات  هذه  أل ذ تائل  هي النظر حاث  ن  ألب

 لعلى أدل   ولي  مختلف  وبيئات ظروف وفي مختلفيال   أناس لعلى وتجارا

 ال أنا هو التأثير حول ما نظري  تعمين وحاااعوب  االتصاااال لعملي  تعقيد

  . السابق  النظريات بيال جغرافيًا وال زمنيًا نفصل أل يمكننا

ةتحواذ المتلقي )  ويظل       لعملي  متكامل فتن ( هو االحبياد  م دأ ا

صال  شّ ا  أنا إذ ؛ االت صال  لعملي  ي حبياد  بعملي  االت سمل  ا صياد  ؛ ال  فال

 المناةب  البعن ويختار ( )الوةيل    المناة    األداة يختار ( المتصل  الناجم )

 المناةااب والتوقيت ) الجمتور نولعي  ( الساامل ( حسااب نولعي   ال الرةاا )

 أو بيئي  الظروف هذه كانت ةااواء   الصاايد فيتا يتن التي الظروف ويرالعي

سال  لتدخل نتيج  ح   إلى يؤدن المحاول  تكرار فنل وكذلل   اإلن  حيد  فر

 كال كلما الصيد  في اةتفراده  فرح   للصياد  يتيم الظرف كال وكلما . أوفر

   .249أوفر الصيد في أملا

 فتن طريق لعلى إضاااءات هي النظريات هذه أل   هذا كل بعد ويظل

 كيف م ل أةئل   لعلى اإلجاب  فرح   لنا تتيم بحيل   االتصال  لعملي  أفيل 

 تنفصاان أل يمكنتا ال الصااادق  اإلجاب  ؟ يتحقق ال لماذا أو ؟ التأثير يتحقق

 .وتقنيًا وثقافيًا واجتمالعيًا واقتصاديًا ةياةيًا الخاص ةياقتا لعرى لعال
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  ال ديل في تعايا ثقاف    لعامخامساااًا:  الدور المتوقع  لوةاااائل اإل

 التسامم.

 

ا بديا للعمل لعلى  تعايا إلعامتحتاص وةائل التواحل االجتمالعي  بالعت ارها  

تا               ي  ومعالجت تال تدقيق في الموضاااولعات ال ف   التسااااامم مال خال ال قا ث

 الع  ثقاف   التسامم :بالعت ارها أولويات حن

 تعايا روح التسامم 

 ق ول اآلخر  والتعايش مع اآلخريال 

  محارب   أشكال التمييا والتعصب والتشدد 

   محارب  اإلرهاا والعدواني 

  إبراز حقو  اإلنسال  

 تصحيم الصور النمبي    الخاطئ  لعال اآلخريال 

 

رها مال أل تسااالعد في تعايا ثقاف   التسااامم ونشاا   لعاميمكال لوةااائل اإل

 خال ما يلي   :

 في تعايا ثقاف  المجتمع والتأثير لعلى توجتاتا ورأيا  لعامتقوم وةاااائل اإل

بتدف  الوحول   بتقدين  ثقاف  التسامم و الحوار و تعاياهماةتام واإل العام

 إلى فئات  متعددة  المجتمع ومختلف   

   هياا   ياا  التي تحض لعلى العنف  والكراإلعاممراق اا  مااا ي اال مال برامل

 وتشويا الحقائق وتاييف المواقف .

    مال خال  أداء ملتام بالدق  نحو  المجتمع  تابالتاامات لعامقيام وةااائل اإل

 والصد  والموضولعي  والتوازل .

    بتعايا مفاهين الديمقراطي  وثقاف  الحوار وق ول        لعاموةااااائل اإل  قيام

 اآلخر
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   التي تتدف إلى تماةاااال     بحمات  التولعي  المنظم    لعامقيام وةااااائل اإل

 المجتمع  وتراببا  اجتمالعًيا وثقافًيا

          و حول  التأكد مال أل لدى الجمتور  توقعات واقعي  حول ما يمكال تحقيقا  

 الفترة الامني  الازم  لتحقيق نتائل إيجابي  لعلى المدى البويل  . 

    المساااالعدة  لعلى التفاهن مال خال تساااتيل االتصااااالت والمساااالعدة لعلى

.إلعباء جميع األطراف الفرحااا  للتحدث وال يرول  موقف ةاااوء الفتن تجنب

 كل واحد منتن  بوضوح و دول تحيا . 

           يات العمل كال في مناطق الناال حول إمكان   حتى لعلى نبا   إباغ السااا

حاااغير جدا  نحو حل الناالعات لعلى مساااتوى المجتمع . إذ تحتاص المجتمعات  

تدابير الت     ق  لمعرف   أل ال ماكال       إلى ال  جاح في أ تا   جتودها مع بن ي جربت

 و وتنشرها. لعامأخرى  مال شأنتا أل تدلعمتا وةائل اإل

     و بل  المواد في منع تداول الدلعاي   المغرضاا  لعاممسااالعدة وةااائل اإل  

تحرييااي    والكراهي    أو الشااائعات اليااارة التي تدمر المجتمعات و تمنع   

 بناء ال ق .

   و الوضااع في منبق  الناال ةااوف    اا الصاارال تقدين  تم يل دقيق ألةاا

تسالعد أييا في ضمال أل نول مال المسالعدات اإلنساني  الصحيح    و األك ر    

 فائدة     يتن توفيرها مال ق ل المجتمع الدولي. 

  ةائل اإل ةي  للمتبل ات الديني  وال قافي       لعامأل تأخذ و سا  في االلعت ارح

لعد لعلى مواجت    حااور الساال ي  ألولئل  في وقت األزم  مال  المتن     وتسااا

 في مناطق الصرال كيحايا ةل ييال .

    "  إنشاااء شاا كات المعلومات و تسااتيل المحافظ  لعلى " الذاكرة الجمالعي - 

التدابير التي نجحت في منبق  واحدة أو موقف قد تنجم مرة أخرى في مكال 

 آخر.

    الساااكال   والقادة  تجنب الصاااور النمبي   والصاااور السااال ي  للجمالعات   و

 والشعوا األخرى. 
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                لديمقراطي  في ألعقاا مالعي و ا ناء االجت لعادة ال  ي  إ ك  في لعمل المشااااار

ي  وتشاااااركي  لت ادل األفكار              جاب لعات مال خال توفير منصااااات  إي الناا

 250والديمقراطي   وبناء الدول  .

 

مم اولتحقيق ذلل فنل هناك  خمس  متبل ات لتحقيق التغلب لعلى لعدم التس

 في المجتمعات  وتتم ل فيما يلي :

يجب لعلى الدول  ضاامال المساااواة و محارب  لعدم التسااامم  يتبلب القانول:  .1

إنفاذ قوانيال حقو  اإلنساااال  لمنع ومعاق   جرائن الكراهي  والتمييا ضاااد       

 األقليات.

التعلين هو تجرب  مدى محارب  لعدم التسامم يحتاص  إلى التعلين المستمر :    .2

و ال ت دأ أو تنتتي في المدرةااا .   الساااعي ل ناء التساااامم مال خال    الحياة

كال : في          كل م ي    وتجرن في  ئات العمر التعلين للوحاااول إلى جميع الف

المنال  في المدارس   في مكال العمل و لعلى البر  الساااريع  للمعلومات       

سال  . تحتاص إلى جتود أك ر إلجراء لتعلين األطفال حول التسامم وحقو  اإلن 

   حول البر  األخرى للحياة .

البريق  األك ر   محارب  لعدم التسااااامم  يتبلب الوحاااول إلى المعلومات:        .3

فعالي  للحد مال نفوذ المحرضااايال هو تبوير الساااياةاااات التي تولد وتعاز  

حري  الصااحاف  والتعددي  الصااحفي   مال أجل السااماح للجمتور للتمييا بيال 

 الحقائق واآلراء.

ين غي أل يصاا م األفراد لعلى امم  يتبلب الولعي الفردن: محارب  لعدم التساا .4

ةلوكتن والحلق  المفرغ  مال انعدام ال ق  والعنف في   بين  مال العاق  بيال 

المجتمع. كل واحد منا يجب أل ت دأ بسااؤال: أنا شااخص متسااامم؟ يمكنني   

تنميب الناس؟ يمكنني رفض أولئل الذيال تختلف لعال لي؟ ال ألوم مشااااكلي 

 ؟ لعلى 'لتن'

ي :          .5 لب حلوال محل لعدم التسااااامم  تتب ب   حار ناس أل   م يعرف ك ير مال ال

ل  أل الحلول                يدة لكال ق ي  المتاا عالم يدركول ال غد ةااايكول  كل ال مشااااا
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للمشاكل العالمي  والمحلي  أةاةا  وحتى الفردي . لعندما نواجا تصالعد لعدم 

ى التساااامم  مال حولنا  يجب لعلينا أل ال تنتظر الحكومات والمؤةاااساااات لعل 

العمل وحدها. نحال جميعا جاء مال الحل. ال ين غي لنا أل نشاااعر بالعجا ألننا 

في الواقع تمتلل قدرة هائل  لعلى ممارةااا  السااالب . العمل الالعنفي هو          

وةيل  الةتخدام هذه السلب  ةلب  الشعب. أدوات الالعنفي  مجمولع  معا       

تيااامال مع لمواجت  المشااكل   لتنظين شاا ك  القالعدة الشااع ي   إلظتار ال  

 251ضحايا لعدم التسامم والتعصب والعنف والكراهي .
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 الفصل العاشر

 

 الجديد وأولوياتا: لعامتحديات اإل

  العولمي المسلن  في ظل لعامأجندة لإل

 إةامي جديد [ إلعامر ي  لعملي  لصنالع  ]
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 الفصل العاشر

 لوياتا:الجديد وأو لعامتحديات اإل

  العولمي المسلن  في ظل لعامأجندة لإل
 (252) إةامي جديد [ إلعامر ي  لعملي  لصنالع  ]

 

 مدخل :  
حينما أنظر  إلى مخرجات   المؤتمرات تجتاحني  ةاَاْورة مال األةااى واأللن. فحينما  

أراجع توحيات المؤتمرات والندوات العلمي  التي ةاهن  فيتا نخب مال المختصيال     

ومًا أتساااءل ماذا  لو تن تحقيق توحاايات م ل هذه المؤتمرات والندوات والعلماء  د

 العلمي  ؟ ألاْل يكول حالنا غير هذه الحال..!؟

ما أثار في نفسااي هذا التسااا ل مراجعتي لتوحاايات ومخرجات مؤتمرات ةااابق     

بجاكرتا   لعاملرابب  العالن اإلةاااامي م ل المؤتمر العالمي اإلةاااامي األول لإل 

والمؤتمر  2011اإلةاااامي لعااام   لعاموالمؤتمر العااالمي ال اااني لإل 1980لعااام 

. وقد لفت انت اهي لعلى      2013اإلةاااامي بجاكرتا لعام      لعامالعالمي ال الل لإل   

ي  في المؤتمر األول لعام لعامةااا يل الم ال المشااارول المقترح لمي ا  األخا  اإل

احتا . وبعد نحو ثاثيال ةن     ليكول  بذلل مال أوائل المواثيق التي تن اقتر 1980

ييال . ومال هنا يتياام لنا أل مؤتمراتنا لعامأحاادر المؤتمر ال الل مي اقًا جديدًا لإل

لذيال ال             بأحاااحاا القرار ا تقدم ر ى حااااادق  ولعلمي   ولكال ي قى األمر منوطًا 

يعملول لعلى اإلفااادة مال توحااايااات هااذه المؤتمرات العلمياا  وال يعملول لعلى   

 تنفيذها.
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وحات في م ل هذا المؤتمر الذن يبالب بوجود ر ي  لعملي  تعني وجود           إل البم

فرحاااا  للتب يق العملي لماا تقترحاا أورا  هاذا المؤتمر   وماا يخرص لعناا مال      

 مقترحات وتوحيات يمكال تب يقتا . 

تنبلق هذه الر ي  مال واقع تن تحديده في مجمولع  مال الوثائق األةاااةااي  التي  

امي والمنظم  اإلةاااامي  للتربي  والعلوم وال قاف         قدمتتا رابب  العالن اإلةااا     

)االةااايساااكو( والمنظم  العربي  للتربي  والعلوم وال قاف  )األلكساااو( فيما يتعلق  

في المجتمعات  لعاموباألةاا  الفكري  والمنتجي  التي توجا حاانالع  اإل  لعامباإل

ي  ملعاقافي  واإلالعربي  واإلةامي    وخصوحًا ما العتنى منتا باالةتراتيجيات ال      

 لعامي في خبب التنمي . وهذه الر ي  تنظر إلى اإل   لعامومحور ال عد ال قافي واإل  

 لعامجديد بات يناف  هذا اإل       إلعامتقليدن ووجود   إلعاممال زاويتيال أواًل وجود 

مال زاوي  فكري  توجتا وهي ترى  اإلةاااام      لعامالتقليدن. وكذلل تنظر إلى اإل   

ببابع مميا لا  لعامومحركتا   يشااكل ةاامات خاحاا  تب ع اإلبالعت اره ديال األم  

 خصوحيتا .

صنالع      ةنقدم ر ي  لعملّي  أولي  ل ةامي جديد ذلل مال   إلعاموفي هذه الورق   إ

 خال المحاور التالي :

 الجديد. لعامأّواًل:  واقع اإل 

 اإللكتروني الجديد لعامثانيًا: المياات األةاةي  لإل . 
 الجديد وتحديات العولم  . لعامثال ًا : تحديات اإل 

 الجديد: تحديات االنتشار والتأثير.  لعامرابعًا: اإل 

 الجديد  . لعامخامسًا: بيئ  العالن اإلةامي  تحديات تواجا اإل 

 اإلةامي و مرجعياتا في الوثائق اإلةامي  . لعامةادةًا:   ثوابت اإل 

 اإلةامي الجديد. لعامةابعًا : أولويات اإل 

 الجديد .  لعامي المسلن واإللعامًا : مواحفات اإلثامن 

 . تاةعًا : الخاتم  والتوحيات 
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 الجديد: لعامأواًل: واقع اإل   
حد أل اإل  لع              لعامال يخفى لعلى أ لع  واإلذا ف  المب و حا مل الصااا يدن يشااا التقل

ترةااخت  قوانينا ومواثيق الشاارف لممارةاايا     لعاموالتلفايول والكتاا وهذا اإل

با في      لعامثرن ومنول   وفي األغلب أل يكول اإل  وميااامونا   التقليدن  موثوقًا 

التقليدن ذو ر ي  شااااامل  وأبعادها محلي  وإقليمي  ودولي               لعامالمجتمع   واإل

واألخ ار فيا تأخذ أهميتتا مال مدى ارت اطتا بالمجتمع وتأثيرها فيا . والعاملول                

السااياةااي واالقتصااادن األولي  في  التقليدن محترفول   ويأخذ الجانب لعامفي اإل

ي  ملعاالتقليدن   وفي العادة ما يرت ب بمؤةسات ك يرة تدير األنشب  اإل لعاماإل

 ويكول الربم جاءًا مال هدفتا .

خصااائصااا  الساارلع   والحري     مال الجديد فنننا ةاانجد أل  لعاموإذا نظرنا إلى اإل

انب الساااياةاااي  واالقتصاااادي    وتدفق المعلومات وإتاحتتا للجميع   وال تأخذ الجو

أولوياتتا بل يأخذ االهتمام باألمور المجتمعي  والمشاااهير والترفيا بعدًا أةاااةاايًا  

 فيا. 

لذن يحكن اإل      قانوني ا نب ال الجديد يساااير بخبى وئيدة . وفي       لعاموال زال الجا

الجديد لي  شااارطًا أل تكول محترفًا فكل فرد يمكال أل يكول حاااحفيًا           لعاماإل

ي   فالفرد لعام  ولي  شاارطًا أل تكول هناك مؤةااسااات لتساايير العمل اإل وكات ًا

يمكنا أل ينشاائ م َدّونتا أو موقعا اإلخ ارن   ولعدم وجود االحترافي  فيا تقود في 

الجديد أنا يمكال  فورًا تصاااحيم      لعامأحيال ك يرة إلى أخباء ك يرة  لكال مياة اإل  

يم ما تن نشااره. وال شاال أل النمو رةااائلا أو مسااحتا وإضاااف  بديل لتا  أو تصااح 

  يلعامالجديد متم ا في ِمَنصاّاات شاا كات التواحاال اإل لعامالتائل الةااتخدام اإل

ل  تفرض لعلى اإل         يات والتواتف المحمو ي  و الفيااااائ مالع ي المسااالن لعاماالجت

تحديات أةاااةااي  مال حيل ضاارورة مواك   هذه الوةااائل واتقال التعامل معتا      

 تخدامتا بأفيل طريق . وفتن أةالي تا واة

 

 
 



372 
 

 
 (اإحصاءات الرقمية عالميا(  1 رقم ) توضيحي رسم)

ومال هنا يجدر بنا أل نأخذ فكرة لعال نموها لعالميا وخصوحا أل اةتخداماتتا    

والوحول إلى رةائلتا والتفالعل مال خالتا أح م متاحا لمستخدميتا لعالميا       

 وبا حدود.

تا   We Are Socialفي تقرير لموقع    أظترت   2014أغساااب   8ريخ   ب

أرقاما أل  مستخدمي اإلنترنت يقتربول مال ثاث  مليارات   وأل مستخدمي    

ئل اإل   ي      لعاموةااااا لعالم مالعي  لذيال        ااالجت يارن شاااخص  وا جاوزول مل يت

يستخدمول التواتف الجوال  يتجاوزول ثاث  مليارت ونصف   ومنتن ما يايد   

االجتمالعي )انظر : رةااان   لعلى مليار ونصاااف يساااتخدمونا في االتصااااال      

 253اإلحصاءات الرقمي  لعالميا( 1توضيحي رقن 

 

http://was-sg.wascdn.net/wp-content/uploads/2014/08/We-Are-Social-Global-Digital-Stats-2014-08.png
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وتشااايرأحدث األرقام الصااااادرة لعال الفيسااا وك أل لعدد األشاااخاص الذيال         

االجتمالعي  بنشااااط شاااتريا اجتاز اآلل حاجا    لعاميساااتخدمول  وةاااائل اإل 

لفيساا وك شااتريا   في حيال أل  الملياريال . أك ر مال نصاافتن  يسااتخدمول ا 

ّص  تينسنت كيو زول      ّص  لما يقرا مال ثلل       QZone Tencent’sِمَن هي ِمَن

ستا هما فقب         ّصتال  لي ستوى العالن. هاتال الِمَن ستخدميال لعلى م جميع الم

ذات أرقام جيدة إذ أل  تويتر لعلى وجا الخصوص قد أظتر نموا للمستخدميال  

خل ب      تدا تذه الِمَنصاااّاات . وتعود     النشااابيال  . وهناك  يال المساااتخدميال ل

مساهم  ك يرة أخرى لايادة لعدد المستخدميال النشيبيال لعالميا إلى الموقع    

مليونا مال إجمالي    75(   وهو ما يم ل    VKontakteالروةاااي ) في كونتاكتي   

ئل          عا في ألعلى لعشااارة مواقع للوةااااا عالمي. هذا ال يكفي لوضااا الرقن ال

 (.2عالمي  ) انظر رةن توضيحي رقن االجتمالعي  مال الترتيب ال
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و أك ر مال نصاااف ةاااكال  كوك نا  اآلل  يملكول التاتف المحمول  مع لعدد       

مليارشااخص. لعلى الصااعيد العالمي   3.6مسااتخدميا الذيال  يتجاوزول  اآلل 

مليار اشاااتراك  مما  7.1اشاااتراكات  التاتف المحمول النشااايب   تتجاوز اآلل 

تف يحاف  لعلى متوةاااب ما يقرا مال اشاااتراكيال     مالل التا   يشاااير إلى أل 

نشااايبيال. ويساااتمر نمو اإلنترنت أيياااا بخبى ح ي     مع المساااتخدميال   

النشبيال لعلى مستوى العالن اآلل ليصل تقري ا إلى حاجا المليارات ال اث .    

المحمول  االجتمالعي  هو أيياااا في ارتفال  إذ إل   لعاماةاااتخدام وةاااائل اإل

 الش كات االجتمالعي  يصلول  لع ر األجتاة النقال .   مال جميع مستخدمي  77٪

254 

 المستخدمين النشيطين عالميا لمنصات التواصل االجتماعي ( عدد 2 رقم ) توضيحي رسم) 

 عشرة مواقع عالميا( ىأعل) 

http://was-sg.wascdn.net/wp-content/uploads/2014/08/GLOBAL-SOCIAL-STATS.png
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 ( مقارن  لعدد السالعات التي يقييتا الفرد يوميا في التواحل(3رةن توضيحي رقن) )        

 

مقارن  لعدد السااالعات التي يقياايتا 255( 3ويظتر) الرةاان التوضاايحي رقن 

م  دول الفرد يوميا في التواحااال لع ر الشااا كات االجتمالعي  وهو يظتر خ 

إةااامي  هي : اإلمارات والسااعودي  واندونيساايا وماليايا وتركيا التي يتجاوز 
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فيتا قياااء الفرد مع الوةااائل االجتمالعي   ةااالعتيال ونصااف يوميا  وهي مال 

 بيال ألعلى اثنتي لعشر دول  لعالميا  وهذا المستوى العالي 

ةامي  ي حّفا ا        صال الجديدة في الدول اإل ةائل االت ةتخدام و ي لعامإلمال ا

ستحق ما تتمتع با       ةائل بجدي  ت سلن لعلى أل يأخذ التعامل مع هذه الو الم

 مال انتشار وتفالعلي  وتأثير.

 

 :  اإللكتروني الجديد لعامالمياات األةاةي  لإلثانيًا: 

الجااديااد   ألل م اال هااذه  لعامي أل يعرف مااا هي مياات اإللعاميحتاااص اإل

ما يوفر لا القدرة لعلى توظيفا     المعرف  ةاااتساااتن  في  فتما إلمكانياتا م       

 بشكل مناةب.

 :256بما يلي  اإللكتروني الجديد لعاموتتم ل المياات األةاةي  لإل

  التاقي 

   الفوري 

  )التواجد الغامر ) في كل مكالUbiquity     

    التفالعليInteractivity  : 

 الجديد حي وقابل لألرشف  والايادة باةتمرار لعاماإل  

 متاح للجميع  الجديد  لعاماإل 

 وفييانتا  تدفق المعلومات 

   االفتراضيVirtuality   

  دمل وتكامل وةائب  متعددة معا  

   مصادر المعارف المفتوح . 

ذكرناها قي الفصل األول وهي  وتقوم  المعرف   المفتوح  لعلى  أربع  م ادئ

: 

 .Incremental      تاايدي ال –أ 

  .  Decentralized  الامركاي و –ا 
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   Collaborative   التعاوني و -ص 

  Componentization  .  العناحري و  -د 

    لعامتغيرت ط يع  المتصاااال مع اإل الجديد:    لعاماإلط يع  المتصااال / المرةااال في 

س          ة صًا يرت ب بمؤ شخ ةمي   إذ إل أن       إلعامالجديد  بحيل لن يعد  س  ر ة ي  أو مؤ

صل  يي  ما أو    فرد يدخل إلى اإلنترنت قد يلعب دور المت شخص لديا رأن  في  ق   وأن 

يريد التع ير لعال مشاااالعره يمكال أل يصااا م حاااوتا مسااامولعًا لع ر الم َدّونات والمواقع  

 االجتمالعي   .

 أحاا م المياامول أك ر ثراء وتنولعًا وجاذبي  الجديد :  لعامط يع  مياامول اإل

 البالتقاء الكلم  والصااوت والصااورة والموةاايقى والفيديو  وهو قابل للتخاي 

والفترةاا  والوحااول إليا ةااتل  ويوفر معلومات وآراء مختلف   ويمكال لع ر  

نات            يا ف  للحصاااول لعلى ب حال إلى مواقع مختل لع  اإلرت النصاااوص المتفر

 لعديدة  ويمكال أل تظل المواد متوفرة للقارئ في المواقع لسنوات لعديدة.

    متما  المتلقي هو أن شاااخص الجديد :    لعامالب يع  العالمي  للمتلقي في اإل

كال جنساااا ولونا ولعمره وثقافتا ووضاااعا االقتصاااادن وجنسااايتا  ويمتلل 

الحري  في اإلبحار في لعالن اإلنترنت  ويمكنا أل يختار ما يشاء مال الوةائل   

ي  التي يتعرض لتا   ويمكنا أل يتفالعل مع ما لعاماالتصالي  والمياميال اإل  

 يصلا مال موضولعات.

  ط يع  المغربلGatekeeper :   المغربل ومسئولياتا محدودة في حدود  حري

نت أو في             ل  الموجودة لعلى اإلنتر تا لعلى الرةااااا لل ةااايبر لذ عا  و موق

الفياااااائياا   تصااا م محاادودة  حينمااا يصااا م للمرء حرياا  في الخيااارات   

 الامتناهي   وأح م باةتبال الفرد الوحول بستول  إلى الرأن والرأن اآلخر.

هذه تحديات وتتديدات لمدى اةاااتمرار الجديد  لعامتخلق مياات اإل        

بعض الوةااااائل التقليدي  ونفوذها في المجتمع.  وليساااات هذه هي المرة       

الجديدة تحديا لمسااتق ل الوةاايل   لعاماألولى في التاريخ تظتر  وةااائل اإل

الرقمي  وةااائل بديل    لعامي  األقدم منتا .   وال ت شااكِّل وةااائل اإل  لعاماإل

شرلأل  س  لإل إلنتاص  ونقل م ا سب    لعامخ ار  بحيل تكول مناف التقليدن فح

وإنماا أييا إمكاناات للتاقي معا . مما يجعل الصحف التقليدي  جاءا وةائل   
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الجديدة   متياامن  إمكانيات جديدة للنشاار وخصااوحااا مع بروز ما     لعاماإل

صحاف  ال ديل : )الم َدّونات    ح م يعرف بال  الوكاالت اإلخ اري  ––المنتديات  -أ

 إللكتروني  ( .ا

وقد وّفرت  ش ك  اإلنترنت لمستخدميتا المشارك  لع ر الم َدّونات والمنتديات  

والمجمولعات ال ريدي    كما وّفرت بناء كيانات حاااحافي  جديدة منافساااا                 

ومغايرة للصاااحاف  التقليدي    تتميا بالحري  والتنول  والفوري  في متابع              

قدرة القراء لعلى المشارك  والتعليق   الخ ر وتغبيتا ونشره وقت حدوثا. مع  

لعلى األخ ااار واآلراء   وتكلفتتااا قليلاا  إذ ال ت قاااَرل بتكاااليف بااالصاااحااافاا    

المب ولع . وبفيل الم َدّون  أح م بنمكال ك ير مال الفئات المتمش  التع ير     

لعال آرائتا  كما أل انتشاااارها بيال الشااا اا يوفر مسااااح  تعاز ثقاف  الحوار  

ح حت اإلنترنت بانتشارها الواةع وةتول  النشر بتا      ف  خر.واحترام الرأن اآل

مقارن  بالدوريات المب ولع   ةاا يًا لنقد األوضااال السااياةااي     والمبال     

لديموقراطي        ي  وا يد مال الحر ي           . بما قاف ي  وال  حت المواقع اإلخ ار وأضااا

 املعوالم َدّونات والوةائل االجتمالعي  تناف  الصحاف  والكتاا المب ول  واإل

جب أل يعرف اإل          لذا ي مات واألخ ار    و جاد كمصااااادر للمعلو ي كيف لعامال

ي                     تار مال المواقع اإلخ ار ماذا  يخ تا   و يد م  لعق خد تا ل ن ا أل يوظف ي مك

وال قااافياا  والماا َدّونااات ومصاااااادر المعلومااات    وكيف ي مكناا ا الع ور لعلى 

 المعلومات المناة   التي  يمكال أل يتن الوثو  بتا.

 

 . وتحديات العولمالجديد  لعامتحديات اإل   ال ًا:ث
نعيش اآلل في ظاال ظاااهرتيال لعااالمتيال متراببتيال وهمااا العولماا  

 واالنتقال إلى مجتمع المعرف . 

تحمل العولم  معتا مجمولع  مال الشعارات التي ةتؤثر لعلى شعوا العالن      

ال وحري  ومال أهمتا شاعارات والديمقراطي  والمجتمع المدني وحقو  اإلنسا  

 تدفق المعلومات والخصخص  والسو  العالمي الحر المفتوح بدول قيود.
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وبا شاال أل لتذه الشااعارات بريقتا وجاذبيتتا  ولكال محاذير العولم  تحمل  

فكرة اةاات داد القوّن وهيمنتا لعلى االقتصاااد العالمي واإلرادة السااياةااي      

اإلذاب  التي يقوى لعلى  وتكمال المحاذير كذلل في فكرة الت عي ال قافي     و       

فعلتا مال يملل أدوات االتصااااال ويتحكن بالمعلومات وبننتاجتا وتدفقتا               

 دونما مرالعاة ل قافات الشعوا األخرى وحاجاتتا وخصوحياتتا وإمكانياتتا.

إل العولم  كفكرة تقوم لعلى تحبين الحواجا بيال األمن وثقافاتتا  لقد تن       

ألقمار الصنالعي  وما توفره اآلل مال محبات  اآلل تش يل العالن اتصاليًا لع ر ا  

فيائي  وقنوات هاتفي  وش كات اإلنترنت  يجعل االتصال الدولي والتفالعل     

نات تجعل هدف                  هذه اإلمكا نت  كا يًا. وإذا  بديت عًا و بيال الشاااعوا أمرًا واق

العولم  تغيير المجتمعات لتتواءم مع ثقاف  مال يقود العولم   فنل ما نؤمال         

باال نؤمال بااأل المبلوا         changing societiesالمجتمعااات        بااا لي  تغيير       

أن الت ادل والتفالعل     exchange between societiesهوت ادل بيال المجتمعات    

بيال ال قااافااات المختلفاا  ممااا يتيم لتااا فرحاااا  النمو واالنتماااء ال اإلذابا    

  257والت عي .

لع  مما   ونحال هنا ال نبالب بنغا  النوافذ  بل نبالب بأل ت قى م شااارَ          

يتيم لألمن التفالعل مع الحياارات المختلف  وتجديد ثقافاتتا وإغنائتا  وهذا  

 ما فعلتا ال قاف  العربي  اإلةامي  أثناء ازدهار حيارنتا.

ي  ال تملل أل          فنل اإلنسااااان ويرى د. لع دالعايا بال لع مال التويجرن : " ... 

ت والبامساا  تتحرر في الوقت الراهال مال ضااغوط العولم  الكاةااح  للتويا 

للخصوحيات   نظرًا إلى حاجتتا الشديدة إلى مسايرة النظام العالمي الجديد     

ي    ومواك   المتغيرات               ي  والتكنولوج ي  والعلم تا االقتصاااااد ها جا في ات

الدولي  في هذه المجاالت جميعًا ولكنتا تسااتبيع إيجاد تيار ثقافي إنساااني  

لعليتا هذه العولم  فكرًة     مياااااد يقف في مواجت  روح التيمن  التي تنبون  

ونظامًا   وتبي قًا وممارةااااً    وفي التعامل مع اآلثار المترت   لعليتا   في            

انتظار بروز قوى لعالمي  جديدة ةاااتكول مناوئ  للقوة المتحكم  حاليّا في              

 258مقاليد النظام العالمي   أو لعلى األقل منافس  لتا منافس  الّند للند"
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التائل الذن أنتل لنا اإلنترنت والتواتف        وفي ظل التبور التكنولوجي 

الجوال  والفيااائيات وما رافقتا مال حااعود دور وةااائل االتصااال االجتمالعي  

أثرت بشكل ك ير لعلى أةاليب التواحل اليومي  وأثر لعلى الحياة االقتصادي      

واالجتمالعي  والسياةي    وكال مال تأثيراتتا ما شاهدناه مال حراك لعربي في 

دول العربي  )فيما لعرف بالربيع العربي( كال مال نتائجا ما بتنا         العديد مال ال   

نشاااهد كل يوم مال حااور اإلرهاا والدمار والقتل والتكفير واالةااتقبابات   

الساااياةاااي  والديني  والبائفي  والق لي  والتي قادت إلى انتيار مؤةاااساااات 

 الدول التي طالتا جحين الربيع العربي .

ف  المواطال لتا تأثيرها في      في م ل هذه الظروف أحااا حت حاااحا       

الشارل العربي   وأح حت توفر المعلوم  كما توفر اإلشالع    وأح حت  تتيم    

لإلنسال قدرة التواحل لع ر الحدود   بدول قدرة لعلى السيبرة لعلى تدفقتا     

   وحعوب   تدقيق حح  معلوماتتا .

الجديد  تحديات لتا أوجا لعدة ذات بعد لعالمي تواجا             لعامويفرض اإل

المجتمعات اإلةااامي     وقد لعّ رْت شاارك  مايكروةااوفت لعنتا منذ ما يايد  

  تحت لعنوال كيف   2002/ف راير 4لعال  لعقد مال الامال بمقال نشااار بتاريخ     

وهي ما زالت قائم   -ت شااكل التكنولوجيا لعالمنا ؟ حددت جمل  مال التحديات 

 تتم ل في اآلتي :  –لعلى مستوى دولي 

 حماي  خصوحي  األفراد". 

 )  ضمال حماي  أمال  أنظمتنا) ال نى التحتي  التكنولوجي 

            حماي  األطفال حيل يوفر الكم يوتر واإلنترنت وةااايل  تعليمي  وترفيتي

 م يرة لتن ومما يقود إلى تعرضتن إلى مياميال غير مائم  لتن.

    تجساااير الفجوة الرقمياا   بيال الفقراء واألغنياااء  بيال مال يملاال ومال ال

ب     أل تقوم التكنولوجيا واإلنترنت بتحسااايال نولعي  الحياة في       يملل  وذلل 

 العالن مال خال تحسيال االتصال واأللعمال والتعلين 
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                   تل اإلنترنت كار حيل ةااا ي  اإلبدال واالبت ي  الملكي  الفكري   لحما حما

إمكاني  توزيع المعلومات الرقمي  مال كتب وموةيقى وفيديو  في المستق ل 

 لكي  الفكري  في جميع أنحاء العالن . يجب العمل لعلى حماي  الم

 ".259تنظين التجارة الدولي  اإللكتروني  وتقنينتا  

جا                 م  توا قائ يات  حد هذه الت لت  قد مال الامال ال زا عد أك رمال لع وب

 ال شري  جمعاء.

ةوف          يانتا    شل أل وفرة المعلومات وةتول  الوحول إليتا وفي وال 

 خلي وبعيتا خارجي م ل:تبرح تحديات متعددة لعلى المجتمع بعيتا دا

تأثير ال ورة التكنولوجي  ومنجااتتا وتبورها المستمر في اإلنسال  .1

لل                  م   وفي خلق فجوات بيال مال يمت قدي ي  ال تاج تا اإلن قا تا ولعا قاف وث

 التكنولوجيا ومال ال يمتلكتا  ومال يصنعتا ومال يستتلكتا.

   تقود ال ورة المعلوماتي  إلى انفجار معرفي لعلى مساااتوى لعالمي .2

يتيمال العالن الغربي لعليتا بامتاكا تقنيات االتصااااال والقدرة لعلى إنتاص          

عالن               عاني دول ال ما ت تا   بين فذها وتوزيع نا المعلومات والسااايبرة لعلى م

العربي واإلةااامي مال تخلف في بناها   وقصااور إمكانياتتا في التعاطي مع 

 م بادنا مجرد ال ورة المعلوماتي    وخصااوحااًا ثورة اإلنترنت   وبحيل تصاا 

 مستتلل لإلنتاص ال قافي العربي .

تنتل التيمن  الغربي  لعلى تدفق االتصال ولعلى وةائلا   ومنتجاتا  .3

ي  تشاااويتًا لمواقف العالن العربي واإلةاااامي وخلق حاااور نمبي     لعاماإل

 مشوه  لعنا م ل الصور الحالي  التي تربب العرا واإلةام باإلرهاا . 

والفقر واألمياا  ممااا ينتل لعنتااا فقر ثقااافي المعاااناااة مال التخلف  .4

 وتعليمي وإبدالعي . 

نقص الحريات واالفتقار إلى الممارةاااا  الشاااع ي  الديموقراطي           .5

 السياةي  واالقتصادي  . 
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وال قافي العالن   ي لعامالمشاااتد اإل   يرغيإلى تتبور تقنيات االتصااااال  وقاد  

 األفق   لتخلق في ي  جديدةإلعامممارةااات إذ تتشااكل . العربي واإلةااامي

 واالتجاهات وأنماط الحياة االجتمالعي . ال قاف جديدة مال  ًاأنماط

 الجديد التي نواجتتا في لعدة أبعاد  هي: لعامون لّخص تحديات اإل

   ال عد القانوني المرت ب بحري  األفراد وحقتن في التع ير وممارة  الحكومات

 للرقاب  وغاو الخصوحي .

     ول مال حيل االختال ولعدم التوازل في التدفق    ال عد ال اني ط يع  الميااام

ل قااافي                          لعام  اإل لغاو ا لمجتمعااات  وا ي الاادولي وتااأثيره لعلى األفراد وا

 والمياميال التابب . 

   وال عد ال الل مرت ب بالممارةااا  م ل التحكن باالتصاااال بساااو  المعلومات

رقي  وانعدام األمال المعلوماتي وتراجع الكتاا المب ول وتراجع الصااحاف  الو

 و تكاثر الفيائيات وتااحمتا والفجوة الرقمي .

 للعاال عد الرابع المرت ب بالتحديات السلوكي  كاإلدمال لعلى اإلنترنت واإل. 

   اإللكتروني م اال  لعامال عااد الخااام  المرت ب باااالةاااتخاادام السااال ي لإل

لعات اإلرهابي  والتكفيري  ومروجي الممنولعات                ما مال ق ل الجما اةاااتخدا

 لتدام  .واألفكار ا

اإلةاااامي إلى ر ي     لعامالجديد يحتاص اإل    لعاموفي ظل إمكانيات اإل   

ةائلا ذات     س  مال جانب   ومال جانب آخر القدرة لعلى بل ر قادرة لعلى المناف

ةامي   مال أولئل         شريرة مال داخل ال يت اإل ةائل ال صداقي  لتواجا الر الم

شوهول حورة اإلةام    التكفيرييال الذيال يحملول راي  اإلةام زيفًا ومعتا ي 

  ويقدمول للعالن حاااورًا بشاااع  مال ذبل وحر  لياااحاياهن  ال لعاق  لتا           

حلعن( لجنوده    وهذه         ةول الرحم  ) حايا ر ةام . ويكفينا أل ن ذكِّر بو باإل

هي وحااي  أبي بكر الصااديق " رضااوال اهلل لعليا" لجنود اإلةااام ق ل فتم   

 هجري  ( التي جاء فيتا:" 12باد الشام )

) يا أيتا الناس  قفوا أوحيكن بعشر فاحفظوها لعنى: ال تخونوا وال تغلوا  وال   

خًا ك يرًا وال امرأة  وال       غدروا وال تم لوا  وال تقتلوا طفًا حاااغيرًا  وال شاااي ت
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تعقروا نخًا وال تحرقوه  وال تقبعوا شااجرة م مرة  وال تذبحوا شاااًة وال بقرة 

بأقوام قد فرغوا أنفسااتن في الصااوامع؛ وال بعيرًا إال لمآكل   وةااوف تمرول 

فدلعوهن وما فرغوا أنفساااتن لا  وةاااوف تقدمول لعلى قوم يأتونكن بآني   

فيتا ألوال البعام  فنل أكلتن منتا شاايئًا بعد شاائ فاذكروا اةاان اهلل لعليتا.   

وتلقول أقوامًا قد فحصااوا أوةاااط ر وةااتن وتركوا حولتا م ل العصااائب     

دفعوا باااةااان اهلل  أفناااكن اهلل بااالبعال  فاااخفقوهن بااالسااايف خفقااًا. اناا  

 260(.والبالعول

في م ل هذه الظروف يمكننا أل نتساااءل لعال الدور اإلةااامي المنشااود في  

 هذه المرحل  الحالك  مال تاريخ العرا والمسلميال . 

 ويتم ل هذا الدور بما يلي :

إبراز الوجا الحيارن لإلةام الذن تمّيا لع ر التاريخ بروح التسامم  

وجاء في توحااايات  المؤتمر     ل اآلخر في ظل الحيااااارة اإلةاااامي  .   وتق   

"تأحاايل قين التسااامم والعيش المشااترك اإلةااامي  لعامالعالمي ال الل لإل

وترةااايخ ثقاف      كاف     لعاموم ادئ الحوار واحترام األديال في وةااااائل اإل   

 261الحوار والشورى والشفافي  ومكافح  الفساد واةتغال النفوذ".

لعلى إلعاء كلم  اإلةااام باةااتخدام المنبق والتركيا لعلى  العمل  

ل  التي تحض لعلى التسااااامم    والعدل   والحري           قين اإلةاااام األحاااي

والشاااورى والقين األخاقي  التي تصاااول حمى األةااارة وتعاز مكانتتا في       

 المجتمع .

ئل اإل    لديني  والتولعوي        لعامتشاااجيع وةااااا التي تقدم ال رامل ا

تذليل ما قد يعترضاااتا مال لعق ات ما دامت تتقيد باألنظم                اإلةاااامي   و  

 والقوانيال.

 

         نت نت )األ وبر عد اإلنتر يات التبور     " Ubernet"ما ب حد ( وت

 الرقمي 
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تفرض لعلينا تحديات العولم  وتحديات التبور التكنولوجي متابع  ما                    

ي              حد بات اليوم ال يل  بالتواحاااال    ح ما يتعلق  عالن في ل لعال يجرن في ال

بالعت ارها بديا لعال اإلنترنت وهي         " Ubernetاأل وبرنت ) ما بعد اإلنترنت ( "    

تبورات ينظر إليتا مال جوانب ولعودها اآلمل  وولعيدها المح ب . ومال هنا          

ي لعامفنل اةااتعراض الر ي  المسااتق لي  لما يتوقعا الخ راء  يوفر مجاال لإل

 كي يستعد للمستق ل بعد لعقد مال اآلل .

 : 2025قرير حول الحياة الرقمي  في العام ففي ت

نا      "  يا التي تنتظر قد الك ير مال الخ راء  أل  تغييرات التكنولوج ى حت-ويعت

تقودنا إلى أل تكول بيئ  الحوة   الش كي      -وهن يختلفول حول تشع اتتا  

العااالمياا   المحيباا  بنااا هي غااامرة  وغير مرئياا     التي بنياات مال خال 

أجتاة االةااتشااعار الذكي  والكاميرات  وال رمجيات  وقوالعد  اةااتمرار انتشااار

ال يانات  ومراكا ال يانات اليااخم  في نساايل المعلومات التي تغبي العالن  

 .The Internet of Thingsوالمعروف  باةن إنترنت األشياء 

ويتوقع الخ راء في العقد المق ل  وجود اتجاهات إيجابي  وةااال ي    لتمدد            

توةااعا   مما ةاايقوم بت وير  معظن أشااكال التفالعل اإلنساااني   اإلنترنت  و

وخاح  ما يؤثر لعلى الصح  والتعلين والعمل والسياة  واالقتصاد  والترفيا.  

ويقول معظمتن إنتن يعتقدول أل نتائل هذا الترابب ةااايكول إيجابيا في        

قلق  المقام األول. ومع ذلل فنل العديد مال الخ راء حّددوا بوضااوح مجاالت ال

وبعياااتا يشاااكل تتديدا للغاي . ومنتا المخاوف المتاايدة بشاااأل أخاقيات   

التعاااماال مع اآلخريال  والمراق اا   واإلرهاااا  والجريماا  التي  قااد تقود                    

المجتمعات  للتسا ل حول أفيل الس ل إلرةاء األمال وال ق  مع الحفاظ لعلى  

  262الحريات المدني .

عات الخ راء إلى    نا  الرقمي       15وتن  تصااانيف توق ح  حول  مساااتق ل أ طرو

يدة                     ت  مقلق   وأ طروح  أخرى  محا بأنتا آمل    وةااا ثماني  منتا نمياها 

 واأل طروحات هي: 

 "  األ طروحات األك ر أمًا
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( ةااايتن  تشاااارك المعلومات المتشاااابك  لع ر اإلنترنت دول لعناء حتى في 1

لكترباء  وغال ا لعال الحياة اليومي  .  إنتا ةاااتصااا م غير مرئي   تتدفق م ل ا

 طريق  جتاز وةيب.

( ةااايعاز انتشاااار اإلنترنت الترابب العالمي مما يعاز   المايد مال العاقات 2

 الكوك ي  وليكول أقل  جتا.

( إنترنت األشياء  والذكاء االحبنالعي  وال يانات الك يرة ةوف تجعل الناس 3

 أك ر ولعيا لعالمتن وةلوكتن.

واألجتاة التي يمكال ارتدا ها ةيتن   (Augment Reality ) ( الواقع المياف   4

حا       صو ةريع  لعلى الحياة اليومي   وخ تنفيذها للمراق   وتعبي ردود فعل 

 المرت ب  بالصح  الشخصي .

( وةاايتن تسااتيل الولعي السااياةااي والعمل ويظتر التغيير األك ر ةاالمي     5

 واالنتفاضات العام  م ل الربيع العربي. 

ةااوف يقوم  بتقليص    Ubernetوبرنت ) ما بعد اإلنترنت ( "األ( إل انتشااار 6

معنى الحدود  ويقود إلى ظتور "األمن" الجديدة مال ذون المصالم المشترك     

 بتجاوز  الدول القومي  الراهن  الحالي   في قدرتتا لعلى السيبرة.

( ةاااتصااا م اإلنترنت " إنترنتات" كمنفذ وأنظم  وم ادئ   التي يتن إلعادة       7

 فاوض حولتا.الت

شر فرحا أك ر   مع     8 ةتن ( إل ال ورة التي تدلعن خدم  اإلنترنت في التعلين 

 انفا  مالي  أقل لعلى العقارات والمعلميال.

 األ طروحات )المقلق  ( األقل أما

( قد تتساااع الفجوات الخبيرة بيال مال يملكول ومال ال يملكول   مما يؤدن    9

 إلى اةتياء ولعنف محتمليال.

ور وياداد نبا  االنتتاكات والم سيئيال " فالب يع  ال شري  ال   ( ةوف تتب 10

تتغير. هناك الكسل  والترهيب  والمباردة والغ اء  والمواد اإلباحي   والحيل  

القذرة  والجريم   وأولئل الذيال يمارةاااول ذلل لديتن  قدرات جديدة لجعل 

 الحياة بائس  لبخريال.
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-لحكومات والشركات تأكيد قوتتا  (  مع ضغب هذه التغييرات  ةتحاول ا   11

 حيل تحتكن للمعايير األمني  وال قافي . -أحيانا تنجم 

في مقاييات    -في بعض األحيال ولعلى ميض  -(    ةوف يستمر الناس  12

تفياايل الراح  والمكاةااب الفوري  المنظورة بشااأل الخصااوحااي . وةااتكول 

 الخصوحي   فقب شيئا رائعا  ةيستمتع بتا.

جيب ال شااار ومنظماتتن الحالي  بسااارلع  كافي  لمواجت             ( قد ال يسااات  13

 التحديات التي تفرضتا ش كات معقدة.

( ال ياح  معظن الناس حتى اآلل التغيرات العميق  لشاا كات االتصاااالت 14

الحالي  التي  تجرن بالفعل ؛ وهذه الشااا كات ةاااتكول أك ر اضااابرابا في           

   المستق ل."

 يدة :الخيارات الجب نصيح : ق ْن اليوم

 ( االةت صار والتن ؤات الدقيق  يمكال أل تحدث فرقا.15

  263 "إل أفيل طريق  للتن ؤ بالمستق ل هي اخترالعا."

 

 الجديد تحديات االنتشار والتأثير  لعامخامسًا: اإل 
الجديد م ادرات لعلى مساااتويات مختلف  ذات تأثيرات          لعامي قّدم اإل 

ةل ي . فتناك المواقع اإلخ   اري  وال قافي  والفني   والم َدّونات إيجابي  وأخرى 

يا التي تتمتن  وهناك مواقع             يل لعال القيااااا حد بال ناس  التي  تسااامم لل

الشاا كات االجتمالعي  التي تتيم للمشاااركيال بنقام  حااات جديدة مع الناس 

ي             حدود الجغراف جاوزة ال عالن الحقيقي  مت لعات في ال هذه المجمو تتخبى 

مكانات ك يرة للمشارك  المدني   والمشارك  والسياةي    وتوفر للمجتمعات إ

تب            مات والك مدني. وتوفر المعلو ناء المجتمع ال ي  لعلى طريق ب لديمقراط ا

 التي يحتاجتا الناس ويستخدمتا ال اح ول .

نب السااال ي يوفر اإل      جا يد ِمَنصاااّاات لقوى ظامي  وغير       لعاموفي ال جد ال

شتعا        ةريع  اال يايا  ةريع     شرلعي  وتكفيري    وهو ي ير ق يًا  ل ولكنتا أي
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االنبفاء.  وهناك األلعاا المتعددة لعلى اإلنترنت التي تساااتغر  جاءا ك يرا       

مال حياة الشااا اا حيل أحااا حت ممارةاااتتا ت شاااكِّل نولعًا مال اإلدمال لعلى   

ض  والتفالعل اآلجتمالعي .        ة  الريا شاطات أخرى م ل القراءة وممار  حساا ن

جديدة         لعاموَوّفر اإل وغير محدودة مال طر  التواحاااال.   الجديد مجمولع  

وغال ا ما يفتقر إلى قوالعد ولوائم شامل  وم َنّفذة بشكل جيد  وبالتالي تحمل   

 معتا  ولعودا هائل  ومخاطر ك يرة. 

الجديد "ب قافات تشاااااركي            لعاملعلى الجانب الوالعد    يسااامم   وجود اإل     

participatory cultures   ما ه "ويشاااجعتااا. ويحاادد هنرن جنكينا وزHenry 

Jenkins and  colleagues                ف  مع الحواجا قا تا ث بأن ي    ف  التشااااارك قا "ال 

المنخفيااا  نسااا يا للتع ير الفني وللمشاااارك  المدني   ودلعن قون إلنشااااء  

وت ادل  اإلبدالعات  ونول مال النصااام واإلرشاااااد غير الرةااامي حيل ي مرِّر        

لديتن مال خ رات       ما هو معروف  خاص األك ر خ رة   خدميال    األشااا للمسااات

قدول أل             ي  أفراد يعت ف  التشااااارك قا تدئيال. يشااااارك أييااااا في ال  الم 

مساااهماتتن متم   ويشااعرول  بدرج  ما مال التواحاال االجتمالعي بعيااتن 

 264(مع ال عض اآلخر )لعلى األقل يتتمول بما يعتقده اآلخرول حول ما أبدلعوه

(     Pew Research Center)وفي دراةاااا  لمركا  بيو لألبحاث  األميركي   

وجد المركا أل الفي  بوك ال ياال إلى حد بعيد موقع    2015-1-9حدرت في 

التواحاال االجتمالعي األك ر شااع ي . في حيال ت اطأ نموه  فقد  زاد مسااتوى   

صالي  . خال لعام         ّص  االت ستخدم  مع هذه الِمَن شارك  الم شتدت   2014الم

ستاجرام  بينتيري    ّصات أخرى م ل تويتر  إين ست ولينكديال زيادات ك يرة  ِمَن

في نساا   ال الغيال الذيال يسااتخدمول مواقعتن  المفياال  لعلى اإلنترنت  .   

( تظتر مقارنات الةاااتخدامات مواقع        4وفي  الرةااان التوضااايحي رقن )  

 وكانت نس تا كما يلي: (2014-2012الوةائل االجتمالعي  في ثاث ةنوات 

 71% س وك        مال ال الغيال لعلى اإلنترنت اةتخدام الفيFacebook      

 28%          مال ال الغيال لعلى اإلنترنت يستخدمول لينكديال LinkedIn 
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 28%      مال ال الغيال لعلى اإلنترنت يستخدمول بينتيريست Pinterest 

 26%   مال ال الغيال لعلى اإلنترنت يستخدمول إينستاجرامInstagram 

 23% مال ال الغيال لعلى اإلنترنت يستخدمول تويتر               Twitter   265 

 

 سنوات (مقارنات الستخدامات مواقع الوسائل االجتمالعية في ثاث 4 رقم ) توضيحي رسم

 

http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/pi_2015-01-09_social-media_01/
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ع  الش كات االجتمالعي  م ل الفيس وك وتويتر إلى أشكال واليوم تقود  مواق

جديدة مال التفالعل االجتمالعي   والحوار والت ادل و التعاول. تمكال المواقع 

مستخدمينتا مال ت ادل األفكار   وإضاف  آخر التحدي ات والتعليقات   أو 

المشارك  في األنشب  والفعاليات   في حيال يتشارك لعلى أوةع نبا  في 

هتمامات والمصالم مع اآلخريال. ت مّكنتن مال الدردش  المت ادل  إلى اال

الترويل لألخ ار العاجل   مال جدول  مولعد لمتابع  نتائل االنتخابات التالي  أو 

تنسيق االةتجاب  للكوارث   مال فكاه  لبيف  إلى بحل جدن   وتسالعد  

  ومواك   األحدقاء  االجتمالعي   الناس لمتابع  األخ ار العاجل  لعاموةائل اإل

أو الاماء   والمساهم  في المناقشات لع ر اإلنترنت أو التعلن مال اآلخريال . 

فتي تغير مال ةلوك المستخدميال لعلى اإلنترنت بحيل يص حول هن نقب  

 266الدخول األولي    وال حل   والتصفم وةلوك الشراء.

الدكتور حساااال بال    ملعاوي حدِّد األميال العام للتيئ  اإلةاااامي  العالمي  لإل       

الجديد بالنسااا   للشااا اا المسااالن بقولا : )...   لعاملعلي األهدل أهمي   اإل

 اوآلياتت التقني  هذه بخفايا المعرف  مال يمتلل   ويفاجئنا جيل الشااا اا بأنا       

ةتخدام   األخرى العمري  الفئات مال غيره يملكا ال ما   مال خال خ راتا في ا

ترنت المتعددة   وتشاااير الدراةاااات أل أك ر  التب يقات المختلف  ألجتاة اإلن

عالن اإلةاااامي مال الشااا اا إذ          %55مال  مال مساااتخدمي اإلنترنت في ال

يعت رونتا وةيل  ضروري  وةتل  ومتناول  للتع ير لعال أفكارهن وتبلعاتتن    

 .وتواحلتن مع اآلخريال

الجديد مما ينعك  ةااال ا لعلى       لعامنحال ندرك تأثير حاااعوب  ضااا ب اإل     

عات ا  قت أل             المجتم ندرك في نف  الو م   و تا المسااال ما في ي  ب إلنسااااان

صال بمختلف أنوالعتا في كل المجاالت تاداد يوما       ةائل االت ةتفادة مال و اال

بعد يوم   وال بد أل ننظر إلى هذا الجانب بنظرة إيجابي  ونسخر هذه التقني  
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ضتنا لتذا اإل    يايا األم    لعلنا نعمل لعلى تحويل معار يد الجد لعاملخدم  ق

كأن وةاايل  فيتا الجانب  فتو   الساايئ اةااتعمالا لعال مجتمعاتنا  إلى ت قيف

الحسااال والجانب الساايء   لعلنا نسااتفيد مال التقني  الجديدة في دفالعنا لعال  

ديننا ومواجت  الحمات المشاااوه  وفي تصاااحيم حاااورتا لدى المجتمعات  

  267 األخرى(

 الفصل السادس ماحق ل إلى ورجالويمكال أل 

 إحصائيات اةتخدام اإلنترنت والسكال في العالن (1قن ) جدول ر 

November 15, 2015   

   إحصائي  اةتخدام اإلنترنت والفي  بوك في  ال لدال ( 2) جدول رقن

   2015العربي   

  أك ر لعشر لغات اةتخدامًا لعلى الش ك    )لعدد مستخدمي اإلنترنت  (3) جدول رقن

 June 30, 2015 - بناًء لعلى اللغ (

لعلى تبور  اإلنترنت والوةااااائل االجتمالعي  في     مال جديد   نلقي نظرة يل  ح

عالن           تا في ال خدام نا نظرة مع رة لعال واقع اةااات عالن العربي وهي تعبي ال

 2000اإلةاااامي والتبور التائل في اةاااتخدامتا مقارن  باةاااتخدامتا لعام  

 .التي بلغت نحو ةتيال ضعفًا 2014باةتخدامتا لعام 

 

 فيالجديد     لعاماإل جا تحديات توا  خامسااااًا:   

   بيئ  العالن اإلةامي

يعيش العالن اإلةااامي  تحديات ك يرة   بعيااتا داخلي وبعيااتا خارجي.     

ي   تع ر لعال أماني   إلعاميل اةاااتراتيجي     عوت رز هذه التحديات ضااارورة تف    

شااعوا العالن اإلةااامي  ومسااتق لتا بحيل تسااتن في تعايا وحدة شااعوا 

وةائل االتصال هي التي ت شكِّل ال قاف  أةاس أن قوة       العالن اإلةامي ألل 

  وماااااااااااااااانااااااااااااااااعاااااااااااااااا  ألن أماااااااااااااااا .   

 ومال التحديات الداخلي  التي تواجا الشعوا اإلةامي   :  

 . التخلف والفقر واألمي  في العديد مال المجتمعات اإلةامي 
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 .  نقص الحريات  واالفتقار إلى الديموقراطي  السياةي  واالقتصادي 

 ك  الشع ي  في أغلب المجتمعات اإلةامي .غياا دور المشار 

   الت عي  وفقدال اإلرادة الساااياةاااي  القادرة لعلى تحقيق اإلرادة اإلةاااامي

 لعالن إةامي متكامل.

 . التناحر واالقتتال الداخلي بيال بعض ال لدال اإلةامي 

  .اإلرهاا والعنف 

 ي  داهلل ال انالتبرف اإلةامي وانتشار الجمالعات التكفيري  . ولع ر الملل لع

لعنذلل  بقولا : " ونحال المسلميال نتعرض اليوم لتجوم وحشي مال الخوارص    

الذيال يشااوهول ديننا لت رير جرائمتن الفظيع . وال يؤذن ديننا  أو مشااالعر   

المسلميال شيء أك ر مما تؤذيتن أفعال هذه العصابات المجرم  التي تؤجل     

ا وتغريتن بالتخلي لعال البائفي  وتشااعل الفتن  في األم   وتياالل الشاا ا   

 . 268مستق لتن. وهي تنشر العنف في جميع أنحاء العالن

      ةائل اإل شرير لو ةتخدام الردنء وال يائيات       لعاماال حا بعض الف صو وخ

ي  تشّوه  قين اإلةام وم ادئا إلعاموالمواقع االجتمالعي  التي تقدم خبابات 

لبائفي  والمذه ي    وتعمل لعلى إثارة النعرات الق لي  والشاااحناء الحابي  وا    

 التي تما  األم .

  االةااتعمار واالحتال وظلن األقليات المساالم  كما هو الحال في فلساابيال

 وكشمير والشيشال وبورما وغيرها.

 

 وتتم ل التحديات الخارجي  في اآلتي :

               العولم  وما تحملا مال تحديات ةاااياةاااي  واقتصااااادي  وثقافي  ال

تا     يساااتبيع أن قبر إةاااامي أل يعيش بعيا   دًا لعال اةاااتحقااقاات

 وتأثيراتتا لعلى حياة شعوبتا وهوياتتا الوطني  .

   ويرى د. لع دالعايا بال لع مال التويجرن "إل اتجاهات العولم  تساااير نحو التأثير

السااال ي لعلى التوي  والسااايادة معًا . وأول ما ي ير االنت اه لعال التأمل في موقف   

اقياااايال   فتو مال جت    الغرا مال هويات الشااااعب  هو جمعا بيال موقفيال متن    
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ي  رافض  لالعتراف              ثان ت   يا   وهو مال ج تا حريص لعل يد االلعتااز بتوي شااااد

بالتويات الوطني  لشعوا العالن   إلحساةا بأل العولم  مال شأنتا أل تؤدن إلي 

مايد مال الولعي بالخصوحي  ال قافي  والحياري  . وتلل في نظر الغرا لعمومًا     

صدم ب    يل  الك رى التي ي تا . ويعّ ر مفكروه لعال هذه الحيرة الفكري     هي المع

 .269بوضوح وحراح  ال مايد لعليتما "

     سال ستمر لعلى اإلن تؤثر ال ورة التكنولوجي  ومنجااتتا وتبورها الم

ولعاقاااتااا اإلنتاااجياا  القااديماا   وتخلق فجوات بيال مال يمتلاال                      

 التكنولوجيا ومال ال يمتلكتا  ومال يصنعتا ومال يستتلكتا.

    تا    وّفرت ال و ي  ومنجاات مل لع ر        رة االتصااااال عا قدرة لعلى الت الم

اإلنترنت واةااتق ال الفيااائيات وانفتاح اإلنسااال لعلى ثقافات جديدة 

تنشااال  مال آفا  لعالما اليااايق  لتنقلا إلى لعالن أرحب  ويعني هذا 

أيياااًا أنا أحااا م بمقدور الفرد أل يتعرف لعلى لعوالن جديدة تحمل        

 معتا ولعودًا وآمااًل  

 يمن  الغربي  لعلى تدفق االتصااال ولعلى وةااائلا  ومنتجاتا تؤدن الت

وهي ي  إلى غاو ثقافي أجن ي يؤثر لعلى ال قافات الوطني  .       لعاماإل

تحمل معتا قيما جديدة تتدد ال قافات  الوطني   وقيمتا ولعاداتتا                 

سّرل في تحبين أنماط الحياة التقليدي   إذا لن تقن الحكومات    وقد ت

 قاف  الوطني  وتعاياها فلال تساااتبيع مواجت         بدورها في دلعن ال  

 ةيل االتصال الدولي الجارف.

 لعالمي          أ جار معرفي لعلى مساااتوى  ي  إلى انف مات دت ال ورة المعلو

يتيمال العالن الغربي لعليتا  وهو مال يملل االتصااااال والقدرة لعلى      

إنتاص المعلومات   بينما تعاني دول العالن اإلةاااامي مال تخلف في       

إمكااانياااتتااا في التعاااطي مع ال ورة المعلوماااتياا   بناااهااا وقصاااور 

 وخصوحًا ثورة اإلنترنت.

   ومع تكنولوجيا االتصاااال تن تشااا يل ال شااار تقنيًا وماليًا واجتمالعيا

لعلى اختاف لغاتتن وألوانتن   -رغن ت العدهن مكانيًا      -ومعلوماتيا    
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ومعتقداتتن.   وأحااا م مال حّق ك ّل إنسااااال وبمقدوره الد خ ول إلى       

 الذن حار قائما فعا. Society  Infoن  مجتمع المعلومات لعال

               يات حد يد ِمال الت عد مات ال لب لعصااار  البريق الساااريع للمعلو وج

الجديدِة للمجتمع التي تواجا تشااامل جميع مناحي الحياة. إذ تواجا          

ةائل اإل  ة   ورجال المال     لعامالتحديات و سا التقليدي  كما تواجا ال

لماء االجتمال واالتصاااال  . وتجّلت مظاهر واأللعمال  واالقتصااااد  ولع

هذه التحديات في مجاالت  االقتصاااااد والقين اإلنساااااني  وال قافات         

القومي    وحري  الرأن  والشااافافي  والتنول ال قافي. باإلضااااف  إلى       

التحديات في مجال المناهِل األكاديمي     وط يع  ملكي  وةااااائل              

ي  وفي مجاالت ال حل    لعاموأةاااااليب  ممارةااااات المتال اإل   لعاماإل

 والتبوير. 

  الغربي  بتشويا مواقف العالن اإلةامي وخلق     لعامتقوم وةائل اإل

 حور نمبي  مشوه  لعال اإلةام والمسلميال .

 

اإلةاااامي ومرجعياتا  في  لعامةاااادةااااًً:  ثوابت اإل

 الوثائق اإلةامي  .

ناميكيتا في ط يعتا نشااااط اتصاااالي إنسااااني فالعل متحرك لا دي   لعاماإل

الخاح  التي تستجيب لألحداث وتشارك في حنعتا. ولعلنا نتذكر  ذلل الدور 

التائل الذن فعلتا حااورة اةااتشااتاد البفل الشااتيد محمد الدّرة ودورها في 

  لتص م حورة واحدة لتا    2000إشعال انتفاض  األقصي في فلسبيال لعام      

واألجن ي  . ولتخلق  تأثير في تحريل ماييال الجماهير العربي  واإلةاااامي        

حال  مال التعاطف والدلعوة للجتاد لن يشااتد الشااارل العربي واإلةااامي لتا   

 نظيرًا.
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إلى ثوابت أةاةي   أكدتا االةتراتيجي  ال قافي  للعالن       لعامويرتكا أداء اإل

تا اللجن             كد ما أ حدة مال حقو   وتلتقي مع  اإلةاااامي ومي ا  األمن المت

مال حقو  اتصااالي   وهي  -اليونسااكو–التصااال الدولي  لدراةاا  مشااكات ا

 تتم ل في اآلتي :

سار والحق في الحصول           -1 ةتف سال في اال صد : إل حق اإلن قول الحق وال

لعلى المعلومات والحق في إباغ اآلخريال جميعتا حقو  تساااتلام قول الحق    

 ولعدم إخفاء الحقيق .

لذن يعني حق الف       -2 ي  في التع ير واالتصااااال: ا رد في التع ير م دأ الحر

واالختيار بدول خوف وبدول ضغوط  وحقا في معرف  الحقيق  واالطال لعلى 

وجتات النظر المختلف   وهذا الم دأ يشمل لعدم  إخفاء الحقيق  لعال الجمتور  

 بحيل يص م اختياره مال بدائل متاح   ومال معلومات حادق .

تلامال احترام  احترام آراء اآلخريال: إل حق المناقشاااا  وحق االختيار يسااا    -3

 الرأن اآلخر  وااللتاام بآداا الحوار.

احترام خصاااوحاااي  األفراد: إل لألفراد الحق في أل تكول لتن حياتتن      -4

  لعامالخاحاا  بحيل ال يتن اقتحامتا وتجاوزها مال ق ل متبفلي وةااائل اإل 

ةرارهن مما يؤدن إلى          الذيال يحاولول احبياد خصوحيات األفراد وكشف أ

 وتجريحتن واإلضرار بمصالحتن. تشويا ةمعتتن

احترام الذاتي  القومي : كما أل لألفراد الحق في الخصوحي   فنل شعوا     -5

العالن لتا ثقافاتتا الخاحااا . وحاجتتا الحفاظ لعلى ثقافتتا القومي  وتنميتتا 

لذاتي  القومي  قيم  أخاقي                ضااارورة ال يمكال تجاوزها  ولذا فنل احترام ا

 عوا العالن باحترام ثقافات الشعوا األخرى.يجب أل تلتام بتا ش

ساواة       -6 صف بالم ساواة: مال حق األفراد في المجتمع أل يلقوا معامل  تت الم

متما كانت أحااولتن وألعرافتن وألعمارهن وجنسااياتتن وجنسااتن ووضااعتن  

 االجتمالعي.

اإلنصاف في ت ادل المعلومات: وما يشتمل لعليا هذا الم دأ األخاقي مال     -7

 للمعلومات وتوازل في لعرض المعلومات. تدفق حر



395 
 

ئل اإل          -8 ي  االجتمالعي  لوةااااا ي        لعامتحمل المساااؤول   وذلل بتدف حما

 270المجتمع وتعايا قيما. 

موضاااولعي  إلعاموإذا كانت هذه الم ادئ ال ابت  أةااااةاااي  لتوفير ظروف    

وفالعل  فننتا تأتي لتتكامل مع الم ادئ والواج ات التي قررها مي ا  الشاارف 

م في جاكارتا  ووثيق  الشرف  1980ي اإلةامي الصادر في ة تم ر     لعاماإل

ي  ووةاااائل االتصاااال في األم  اإلةاااامي ( لعامي للمؤةاااساااات اإللعاماإل

ييال لعامالتي تحدد ما لعلى اإل  2011الصاااادرة لعال المؤتمر العالمي ال اني   

 مال مسئوليات وواج ات لالتاام بتا .

تأكيد لعلى ضااارورة أل تكول الر ي  اإلةاااامي        ولي  هناك ما يدلعو إلى ال   

ي واضح  وخصوحًا أل الوثائق الرةمي  للحكومات وللمنظمات       لعاملدى اإل

ضرورة االلتاام والحفاظ لعلى م ادئ     ال قافي  العربي  واإلةامي  تؤكد لعلى 

 اإلةام بالعت ار أنتا أةاس الحياة في مجتمعاتنا .

ي  اإل      تدف اإلةاااتراتيج يل اإل       ي  ل لعاموتسااات حد ي  ت  لعاملدول اإلةاااام

 اإلةامي لتحقيق األهداف التالي :

 مي . اإلةا للدول حدي   لنتي  دالعيا يكول أل     .1

 إلى وتعريفتا اإلةاااامي العالن شاااعوا بيال الربب في فالعا يكول أل     .2

 . بعيتا

 . اإلةامي  المجتمعات كل في التنمي  لقيايا مساندا يكول أل     .3

ش   لعرض قوي  أداة يكول أل  .4 يايا  ومناق ةي     الق ةا  اإلةامي   لألم  األ

 . لتا المناة   الحلول إيجاد في والمساهم 

لديال  لجوهر لعارضااااا  يكول أل  .5  ولعدلا   بساااماحتا    الحنيف اإلةاااامي ا

 التي الظالم    التشاااويا   حمات بذلل   مفندا  والعتدالا    ووةااابيتا   ولعالميتا  

 . جتل أو لعمد لعال الغربي  لعاماإل وةائل بعض تشنتا

 . والتبرف والعنف والتعصب للعنصري  مناهيا يكول أل     .6

 اإلةام واالةتقرار والتعاول بيال شعوا العالن.  لنشر دالعيا يكول أل     .7
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 العصااار بلغ   بمخاط تا   العالن  مع الوالعي التعامل   لعلى قادرا  يكول أل     .8

 . يفتمتا التي

ق    مرآة يكول أل     .9 ن   حاااااد م   ربول في يدور  ما  كل  تعك  وأمي  األ

ويشاااكل اإلةاااام األةااااس  لل عد الفكرن في 271 (( كلا والعالن اإلةاااامي 

ي  للدول اإلةااامي   التي تحدد الساامات األةاااةااي     لعاماالةااتراتيجي  اإل

 اإلةامي حيل ترت ب لعناحرها بالقرال الكرين لعلى النحو التالي:  لعاملإل

يتحرى الحقيقي   ويؤثن بعض الظال )) إل بعض   مإلعا: فتو الصااااد  -1

 الظال إثن ((.. 

يتحلى بالمنبق والمنتل العلمي وينأى بنفسا   إلعام: فتو الموضولعي   -2

 لعال التشويش والتشويا. 

يعتمد لعلى أةلوا الحوار واحترام الرأن والرأن اآلخر   إلعام: فتو الحوار -3

جادلتن بالتي هي   في اإلطار العام للم ادئ والقين اإلةاااامي  )) و     

 أحسال ((.. 

بعيد لعال التعصاااب والتحيا   متجنب  إلعام: فتو والوئام الحب إشاااالع  -4

لكل ما مال شاااأنا إثارة الكراهي  وال غيااااء )) وال يجرمنكن شااانآل 

 قوم لعلى أال تعدلوا  العدلوا هو أقرا للتقوى ((. 

: حيل اإلةااام هو ديال السااام  حتى التحي  فيا تحي  للسااام الدلعوة -5

 ةام. 

))   يخاطب الجميع دول العت ار لجن  أو لول إلعام: فتو العنصااري  ن ذ -6

 ل لعربي لعلى ألعجمي وال ألبيض لعلى أةود إال بالتقوى ((. في ال

ال يعادن دينا ةاااماويا  وإنما  إلعاماحترام الرةااااالت الساااماوي : فتو   -7

يحترم كل األديال الساااماوي  ويعترف بكل الرةاااال واألن ياء )) ال         

   بيال أحد مال رةلا ((. نفر

تاص   -8 ي    م دأ  انت تدال دول إفراط وال     إلعام: فتو الوةاااب بااللع يؤمال 

تفريب ودول الخروص لعال جوهر الديال الصحيم  ويتعامل مع حيارة 

العالن الحدي   دول أل ينجرف فيذوا أو ينعال فيتتمش  مصااداقًا  
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 لىلع شااتداء لتكونوا وةاابا أم  جعلناكن وكذلل))    لقولا تعالى:

 272((.  شتيدا لعليكن الرةول ويكول الناس

 

 ي  ووةائللعامي للمؤةسات اإللعامواليوم يمكننا العت ار )وثيق  الشرف اإل

ي لعام(  المرجعي  األةاةي  لتكويال اإل2011االتصال في األم  اإلةامي 

.  1980ةن  مال حدور مي ا  الشرف لعام  35المسلن   وذلل بصدورها بعد 

اإلةامي وهي تتم ل  لعامفيما يتعلق بم ادئ  وأهداف اإلوذلل لشموليتتا 

 "فيما يلي: 

ترةيخ اإليمال بقين اإلةام وم ادئا الخلقي   ورةالتا الرحيم  العالمي   -أ

 "وما أرةلناك إال رحم  للعالميال".

حول التوي  اإلةامي  مال التأثيرات السل ي  للعولم  والتغريب  -ا

    مال أن العتداء.والحفاظ لعلى لعقيدة األم

والعمل لعلى    االجتمالعي ونسيجا المسلن المجتمع ةام  لعلى الحفاظ -ت

تحقيق التوازل في الشخصي  اإلةامي   والتأكيد لعلى الحكم  في خبابتا 

 لبخريال "ادل إلى ة يل ربل بالحكم  والمولعظ  الحسن ".

 .تقدين الحقيق  خالص  في حدود اآلداا واليوابب الشرلعي  -ث

كفال  الحري  المسؤول  والمني ب  بيوابب الشرل بوحفتا حقًا شرلعيًا  -ص

 ال يجوز المساس با وال انتتاكا .

 تحدد هذه الوثيق  الحقو  االتصالي  التالي :

حق التع ير في حدود اليوابب الشرلعي  والمعايير النظامي  ومصالم  -أ

  األم .

 وتأميال   الصااحيح  بالبر  ليتاإ والوحااول المعلومات لعلى اإلطال حق -ا

  .الاااازمااا   األناااظااامااا   بااانحاااااادار  وتاااناااظاااياااماااا   الاااحاااق  هاااذا

توفير ال يئ  الصااالح  ألداء األلعمال وإنجاز المتمات   في أوقات األزمات   -ت

 273 بما في ذلل الحماي  المقّرة دوليًا لألشخاص المدنييال".
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 -خام  لعشاار وجاء في ال يال الختامي الصااادر لعال )  مؤتمر مك  المكرم  ال

( ما يحدد مصاااادر ال قاف  2014ال قاف  اإلةاااامي  .. األحاااال  والمعاحااارة 

اإلةااامي  وما يلام لتعاياها  لمواجت  التحديات ولتعايا نتيااتتا الشااامل   

ي المسااالن في لعامومال هذه العناحااارالتي تشاااكل فتمنا  لمرجعيات اإل        

 :الجديد ما  يلي لعامتعاملا مع اإل

   اإلةااامي  مال أحااول اإلةااام كما هي في القرآل الكرين  ت سااتمد  ال قاف

ن  المبترة  وتحرص لعلى تنظين شاااؤول المجتمع وفق ما يساااعد         والسااا

سد   وتوازل     سلن في دنياه وأخراه  وتجمع بيال مبالب الروح وحاجات الج الم

 .بيال حق الفرد ومصالم المجتمع

         ت منحى لعالمي  ال قاف  اإلةاااامي  رباني  المصاااادر  إنساااااني  التدف  ذا

يتخب ى المجال المحّلي واإلقليمي  ليشمل الشعوا التي دخلت في اإلةام   

فتمازجت وانصترت وفق هديا القوين ؛ فأضحت ثقافتتا ثقاف  رشيدة ثري     

قادرة لعلى التواحاال مع غيرها مال ال قافات   وبناء جسااور التعايش والعمل  

دة مال منجاات الحياااارة المشاااترك نحو تحقيق السااالن العالمي  واالةاااتفا 

 .الحدي   في حالم اإلنسال

       الحوار ال قافي ضرورة إنساني  للتواحل بيال شعوا األرض  والتعاول في

ف  العيش               قا عدل وتحقيق التسااااامم وترةااايخ ث ي  م ادئ الحق وال ما ح

 .المشترك  ومعالج  المشكات التي تنشأ لعنتا الناالعات والحروا

 ثقاف  العنف واإلرهاا والغلو التي تنتشااار  التأكيد لعلى براءة اإلةاااام مال

بسااا ب الجتل باإلةاااام واالبتعاد لعال أحكاما وقيما الحكيم  الدالعي  إلى              

 .الّتوازل وااللعتدال

   ت قيف الناشئ  بال قاف  اإلةامي  الصحيح  التي ةار لعليتا ةلف األم

الصالم  وتحصينتن مال اآلراء المتبرف  وال قافات الحابي  والبائفي  

المفرق   وكل ما يدلعو إلى الغلو واإلرهاا واالنحال األخاقي  فاألم  

اإلةامي  أم  وةب  قال اهلل تعالى: ﴿ وكذلل جعلناكن أمً  وةبًا لتكونوا 

 .(143شتداء لعلى الناس ويكول الرةول لعليكن شتيدًا﴾ )ال قرة: 
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   تجلي  موقف اإلةام مال قيايا العصر ولعلوما وما جد فيا  ودراة

ألنظم  االجتمالعي  والسياةي  واالقتصادي  المعاحرة  وتقويمتا وفق ا

 .المنتاص اإلةامي

     االهتمام بنشر اللغ  العربي  بالعت ارها الولعاء الجامع لل قاف  اإلةامي

 .والسعي إلى جعلتا اللغ  األةاةي  في ال لدال اإلةامي   

  ل ب وابت اإلةام تعايا مفاهين الوحدة بيال المسلميال   وذلل بالتمس

الجامع   والتعاول في إزال  أة اا الشقا  والفرق  بيال المسلميال  التي 

تؤججتا الحابي  والبائفي  والقومي  التي تيعف الوحدة ال قافي  بيال 

المسلميال   وت ع ر مفاهيمتا   قال اهلل تعالى: ﴿والعتصموا بح ل اهلل جميعًا 

ذ كنتن ألعداًء فألف بيال قلوبكن وال تفرقوا واذكروا نعم  اهلل لعليكن إ

فأح حتن بنعمتا إخوانًا وكنتن لعلى شفا حفرة  مال النار فأنقذكن منتا كذلل 

 274 .(103ي يال اهلل لكن آياتا لعلكن تتتدول﴾ )آل لعمرال: 

 

 اإلةامي الجديد. لعامةابعًا   أولويات اإل
وقد  اإلةاااامي الجديدإلى ةااات  جوانب   لعاميمكننا أل نقسااان أولويات اإل

 وهي :  لعاماةتخلصناها مال الوثائق اإلةامي  والعربي  المعني  باإل

 ي  للدول اإلةامي  لعاماالةتراتيجي  اإل -

 ي  للدول اإلةامي . لعامالخب  اإل -

 ي اإلةامي لعاممي ا  الشرف اإل -

 واالتصال.  لعامال رنامل اإلةامي لتنمي  اإل  -

 275 يا العربيا المشترك  لمكافح  االرهاالعاماالةتراتيجيا اإل -

نب العقيدة والدلعوة   والجانب الفكرن  وال قافي    وهذه الجوانب هي : جا

سياةي   و الجانب  االجتمالعي   والجانب األخاقي والسلوكي   و الجانب ال

 الجانب المتنيو

 

http://www.oic-oci.org/arabic/main/#الاستراتيجية الإعلامية للدول الإسلامية
http://www.oic-oci.org/arabic/main/#الخطة الإعلامية للدول الإسلامية
http://www.oic-oci.org/arabic/main/#ميثاق الشرف الإعلامي الإسلامي
http://www.oic-oci.org/arabic/main/#البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال
http://www.oic-oci.org/arabic/main/#البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال
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 جانب العقيدة والدلعوة . .1
 االلتاام بترةيخ إيمانتن بقين اإلةام وم ادئا الخلقي  - -

ةاْاَتِقْن َكَما أ ِمْرَت ومال تاا معل االلتاام باإلةااام كما أمر اهلل ةاا حانا )فا -

وال تبغوا إّنا بما تعملول بصاااير(  والتأكيد لعلى ضااارورة العودة إلى القرآل 

 والسن   والسعي إلى إحال الشريع  اإلةامي  محل القوانيال الوضعي  

التعريف باإلةام وبقيايا األم  اإلةامي  واإلةتام في الدلعوة إلى اهلل          -

اإلةاااامي  لعلى التعارف فيما بينتا  ولعلى التعارف مع       وتشاااجيع الشاااعوا  

 اآلخريال

وااللتاام بنشاار الدلعوة اإلةااامي  والتعريف بالقيااايا اإلةااامي  والدفال - -

 لعنتا وتعريف الشعوا اإلةامي  بعيتا ب عض

مواجت  اإللحاد والتيارات المسااايئ  لإلةاااام   وكل ما يشااايع الكراهي              -

 لإلةام والمسلميال.

شااار أو بل ما يسااايء إلى اهلل الخالق ةااا حانا وتعالى أو الرةااااالت  لعدم ن -

 اإللتي  أو الرةل لعليتن الصاة والسام 

 الجانب الفكرن وال قافي . .2
 مواجت  األفكار والتيارات المعادي  لإلةام  -

 التحلي بالعقل واألخوة اإلةامي  والتسامم في حل مشكاتتن  -

 حيارتا االهتمام بتراث اإلةام وتاريخا و -

العناي  باللغ  العربي  والحرص لعلى ةااامتتا   والعمل لعلى نشاارها بيال    -

المسلميال وبالخصوص بيال األقليات اإلةامي  بالعت ارها لغ  القرآل الكرين    

 والسن  الن وي  والع ادات

الحوار ال قافي ضرورة إنساني  للتواحل بيال شعوا األرض  والتعاول في       -

عدل        ي  م ادئ الحق وال ما ف  العيش       ح قا وتحقيق التسااااامم وترةااايخ ث

 .المشترك  ومعالج  المشكات التي تنشأ لعنتا الناالعات والحروا
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-  

 الجانب األخاقي والسلوكي. .3
االلتاام بالس ل المشرولع  في الحصول لعلى المعلوم    وتجنب أن ة يل       -

 فيا لعنف  أو ابتااز  أو تتديد  أو إغراء  أو خر  خصوحيات الفرد.

 قيق  خالص  في حدود اآلداا اإلةامي تقدين الح -

االلتاام بالس ل المشرولع  في الحصول لعلى المعلوم    وتجنب أن ة يل       -

 فيا لعنف  أو ابتااز  أو تتديد  أو إغراء  أو خر  خصوحيات الفرد.

 .وتعايا ثقاف  السام والعيش المشترك -

 

 الجانب السياةي  .  .4
سلميال بتعايا مف  - سلميال    العمل  لعلى جمع كلم  الم اهين الوحدة بيال الم

شقا          ة اا ال ةام الجامع   والتعاول في إزال  أ سل ب وابت اإل وذلل بالتم

ي  التي             ي  والقوم بائف ي  وال تا الحاب ق  بيال المسااالميال  التي تؤجج والفر

 تيعف الوحدة ال قافي  بيال المسلميال   وت ع ر مفاهيمتا  

 لن واالحتال.دلعن الشعوا اإلةامي  في ةعيتا لمقاوم  الظ -

مساندة الشعوا اإلةامي  ومعالج  قياياها في تحقيق وحدتتا والدفال        -

لعنتاا أماام المخااطر والمحال التي تتعّرض لتاا. والعمال لعلى إبعاادهاا لعال        

صرن والق لي وما يؤدن إلى الفرق  والناال       صب العن ييق  والتع اإلقليمي  ال

 والفشل

ا  والعدوال في شااتى حااوره   مجاهدة االةااتعمار واإللحاد في كل أشااكال  -

 والحركات الفاشي  والعنصري  

 مجاهدة الصتيوني  واةتعمارها االةتيباني  -

اةاااتنتاض التمن لمقاوم  التخلف في مختلف مظاهره وتحقيق التنمي           -

 الشامل  التي تحقق لألم  االزدهار والرقي والمنع .
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يع الكراهي   مواجت  اإللحاد والتيارات المسااايئ  لإلةاااام   وكل ما يشااا           -

 لإلةام والمسلميال.

 الجانب  االجتمالعي.  .5
ةامي وأثرها في الترابب االجتمالعي     - ةرة في المجتمع اإل تعايا مكان  األ

وحماي  األطفال والناشااائ  مال كل ما يم  نموهن ال دني والنفساااي  أو             

  يحرضتن لعلى السلوكيات الخاطئ  أو يحل لعلى فعلتا.

يم  اآلداا العام  أو يشاااجع لعلى االنحال االمتنال لعال إذالع  أو نشااار ما  -

لعب  أو ي ير           عل الر حار  أو ي  م  والعنف  واالنت ّغب في الجري الخلقي  أو ير

 الغرائا ةواًء ببريق م اشر أو غير م اشر.

لعال المواد الياااااّرة أو المحّرم  ونشااارها  وما      لعالاالمتنال لعال إذالع  اإل   -

 تمالعي ضاريتعارض مع األخا   أو يؤدن إلى تنميب اج

بأحاااحاا العاهات أو                - احترام المتال المشااارولع  وأحاااحابتا  واالهتمام 

المتخلفيال لعقليًا واحتياجاتتن  ولعدم بل ونشر ما مال شأنا المساس بتن أو     

  السخري  منتن أو تحقيرهن.

مكافح  المخدرات والمساااكرات  ولعدم تحسااايال حاااورتتا بأن شاااكل                -

 أزمات ومشكات. كنظتارها لعاجًا لما يواجا اإلنسال مال

االمتنال والتصااادن ألن نشااار يشااامل تحريياااًا طائفيًا أو تشاااجيعًا لعلى     -

  التفرق  أو التمييا لعلى أةاس االنتماء العرقي أو الوطني أو البائفي.

القول البيب وفق وحااف اهلل ةاا حانا وتعالى لع اده المؤمنيال )َوه د وا ِإَلى  -

ةتخدام األلفاظ النابي     الب يِِّب ِماَل اْلَقْوِل َوه د وا ِإَل ِحَراِط اْلَحِميِد (. ولعدم ا ى 

سخري   والبعال        صور الخليع   ولعدم التعرض لألشخاص بال شر ال   ولعدم ن

الشاااخصاااي  والقذف  والساااب  والشاااتن  وإثارة الفتال  ونشااار الشاااائعات     

والمتاترات  وال عد لعما نتى لعنا رةااول اهلل حاالى اهلل لعليا وةاالن في هذا  

 ؤمال بالبعال وال اللعال ...".الشأل "لي  الم



403 
 

حاك              - لا وي يدور حو ما  مًا لعلى اطال ب لا دائ ي  المواطال العربي وجع تولع

ضااااده مال ألعمال إرهابي  إرهابي  . وترةااايخ الولعي المجتمعي المجتمعي        

  . .حيال النتائل الوخيم  الوخيم  لظاهرة اإلرهاا

 

 الجانب المتني . .6

 يول لعاماإل-أ
يذال وينشااار ويعرض حماي  لألم  اإلةاااامي  مال   االلتاام بالتدقيق فيما -

التأثيرات اليااارة بشااخصاايتتا اإلةااامي  وبقيمتا ومقدةاااتتا ودرء األخبار 

 لعنتا 

 ي   في أةلوا لعف كرينلعامأداء الرةال  اإل  -

 مرالعاة المعايير العلمي  الموضولعي  في نقد اآلراء واألفكار. -

واإلرهاا  وكل ما يخل     االمتنال لعال نشااار أشاااكال التحريض لعلى العنف      -

دلعن الشاااعوا  -بأمال المجتمعات ويؤجل الناال بيال الشاااعوا وقادتتا .ت      

 اإلةامي  في ةعيتا لمقاوم  الظلن واالحتال.

الت  ت مال األخ ار ومرالعاة األمان  في نقلتا  وتجنب ما يؤدن إلى التياليل   -

  والقنوط. أو اإلضرار بالسام االجتمالعي   واالبتعاد لعما يشيع روح اليأس

االبتعاد لعال اختا  أحداث أو اختافات غير موجودة لمجرد اإلثارة أو الس ق  -

 الصحفي.

االمتنال والتصااادن ألن نشااار يشااامل تحريياااًا طائفيًا أو تشاااجيعًا لعلى  - -

  التفرق  أو التمييا لعلى أةاس االنتماء العرقي أو الوطني أو البائفي.

ب الشرل لألفراد والمجمولعات مال  مرالعاة حري  التع ير المني ب  بيواب     -

خال المواقع االلكتروني   وضااامال حق الرد والتعليق وفق ضاااوابب التاام     

  الحق ولعدم اإلةاءة لألشخاص اآلخريال وتجريحتن.

االمتنااال لعال تناااول مااا تتواله ةااالبااات التحقيق أو المحاااكن ببريقاا      -

 تستتدف التأثير لعلى المحاكمات.
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 ي .لعانحريري  واإلالتمييا بيال المواد الت  -

 ي  .لعامجانب دور المؤةسات اإل -ا 
ت صاااير الرأن العام بأل اإلرهاا يساااتتدف ترويع اآلمنيال وةااافل دماء            -

 األبرياء  األبرياء  وتدمير المنشآت المنشآت الحيوي  الحيوي  

تكويال رأن لعااام مناااهض للغلو والتبرف والتبرف بصاااوره المختلفاا      -

 المختلف 

ي  مال ما مال شااأنا التشااجيع لعلى  لعامي  اإللعامال رامل اإلتنقي  ال رامل  -

 االنحراف والغلو والتبرف واإلرهاا

ي   وتصاااحيم المفاهين المفاهين الخاطئ  في لعامتجديد لغ  الخباا اإل -

ةاا يل ااهلل   والتمييا والتمييا بيال اإلرهاا والمقاوم  والمقاوم  المشاارولع  

ادئ الم ادئ المنصااوص المنصااوص المشاارولع  ضااد االحتال في إطار الم 

لعليتا في الشاااريع  الشاااريع  اإلةاااامي  اإلةاااامي  وغيرها مال الشااارائع  

الشرائع السماوي  السماوي    وكذلل المنصوص المنصوص لعليتا في مي ا  

األمن المتحدة المتحدة وغيره مال الوثائق الوثائق الدولي  الدولي  الخاحاااا            

 االحتال . .نييال المدنييال األبرياء األبرياءبحماي  حقو  اإلنسال وخاح  المد

ي  بمسئولياتتا تجاه محارب  اإلرهاا . وإبراز الدور  لعامقيام المؤةسات اإل   -

هاا         ح  اإلر كاف الحقيقي الحقيقي للعرا والمسااالميال والمسااالميال في م

 وتغيير الصورة النمبي  النمبي  لعال العرا والمسلميال.

ي  لتقدين الديال في حورتا لعامامل اإلوالعمل لعلى أل تسعى ال رامل ال ر -

 الصحيح  وأل تنقي ال رامل مال الدلعاة الجدد وفتاواهن الميلل .

جال الوةااااائب اإل         - ئل العصااار المتبورة في م مال وةااااا ي   لعاماةاااتع

وتكنولوجيا االتصااااال  والتبلع إلى اإلبدال فيتا ماديًا ومعنويًا  والتبلع إلى       

 ي خدم  اإلةام والمسلميال واإلنساني .الجديد النافع لتا  تسخيًرا لتا ف
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ي العربي وتكاملا في مجال مكافح  اإلرهاا لعامتحقيق وحدة العمل اإل -

والتبرف والتبرف لتعميق التيامال التيامال والتآخي والتآخي بيال الدول 

 ي بينتا.لعامالعربي    وتوفير االنسياا االنسياا اإل العربي 

ة لعلى التعامل مع ألهداف رةالتتا ي  قادرإلعامتأهيل وتنمي  كوادر  -

ي  العصر وتقنياتا الحدي     ومدرك  ألهداف  اإلةتراتيج   لعامرةالتتا اإل

 ي  اإلةامي   .لعاماإل

في األم  اإلةامي  لمساندة جتود الحوار مع  لعامأل تقوم  وةائل اإل -

 إيجادمختلف ال قافات وأت ال الديانات والحيارات  ومد جسور التواحل معتا و

ال رامل التي تؤدن تلل المتمات  واةتلتام المنتاص اإلةامي في التواحل 

والحوار مع غير المسلميال "قل يا أهل الكتاا تعالوا إلى كلم  ةواء بيننا 

 وبينكن".

 لعامتنظين  المواقع اإللكتروني  وإدماجتا في القوانيال  المنظم  لإل  -

 التقليدن.

المني ب لما تتيحا ش ك  االنترنت مال  العمل لعلى االةت مار الصحيم -

فرص في مواقع الدلعوة اإلةامي  ومواقع التعريف باإلةام مال خال 

االةتخدام المحترف للوةائب المتعددة وتنويع خيارات المحتوى اإللكتروني  

بما يعاز م ادئ اإلةام ونشر رةالتا في األمال والسام والتعاول والتعايش 

 لغات العالمي  كاف .وحب الخير للناس بال

 

 

 

 



406 
 

 لعامي المسااالن للتعامل مع اإل   لعامثامنًا:  مواحااافات اإل    

 الجديد 
ظل                مات وفي  ف  والمعلو ل  التحول إلى مجتمع المعر نحال نعيش مرح

ظروف االتصاااال المحلي والدولي المعولن مما أحااا م يساااتدلعي منا التاامًا  

ي  والحق في االتصال  بشروطتا وظروفتا التي تستدلعي الديمقراطي  والحر   

 والشفافي  والحوكم   وحقو  األقليات في االتصال وحري  التع ير .

ييال  ذوون ر ي  إةاااامي  مؤهليال    إلعامالجديد  وجود    لعامويساااتلام اإل

شروط اإل  ةال  اإل  لعامقادريال لعلى التعامل مع  ي  لعامالجديد واالرتقاء بالر

 لعامي المساالن للتعامل مع اإلملعا  مال هنا فنل المواحاافات المبلوب  باإل

 الجديدتتم ل في اآلتي :

امتاك ر ي  فكري  تسااتند إلى  قين اإلةااام والقين السااائدة في   -1

 المجتمع   وااللتاام بتعالين الديال والتع ير لعنتا والدفال لعنتا والدلعوة لتا. 

االلتاام  بأهداف المجتمع ومصاااالحا واالهتمام بالشاااؤول المحلي   -2

 والدفال لعال مصالم الناس.في بلده    

ال قاف  الشامل  : وهي تستدلعي منا االلمام بالتراث الحيارن  -3

اإلةامي وفتن التاريخ والجغرافيا السياةي . وامتاك ال قاف  العام  

 276ي المحلي واالقليمي والدولي.لعامالمنفتح  في ظل العولم  والتناف  اإل

 لمسلميال في العالن .التع ير لعال ال عد المحلي والوطني وقيايا ا  -4

وأمتا  فيما   االلتاام بالمساااؤولي  االجتمالعي  نحو قيااااايا وطنا           -5

بدال أو فكر ويكول حارةااااًا لقين أمتا وثقافتتا  ومدافعًا لعال               يقدما مال إ

قيااااياها  وخصاااوحاااًا في ظل ما يمكال أل تؤدن إليا العولم  ال قافي  مال  

 في  الخاح  لألم .اغتراا وت عي  ثقافي  ومحاول  إلذاب  الذات ال قا

 االلتاام بالقيام بالواح ات المتم ل  في اآلتي : -6

 نشر الدلعوة اإلةامي  .   -أ

 االهتمام بالتراث اإلةامي وتعايا ال قاف  اإلةامي  .   -ا
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 التعريف بالقيايا اإلةامي  والدفال لعنتا.   -ت

تأحااايل قين التساااامم والعيش المشاااترك وم ادئ الحوار واحترام  -ث

 كاف  لعامائل اإلاألديال في وة

صادي  والتربوي            -ص ةي  واالجتمالعي  واالقت سيا التعريف باألة  ال

 التي ترتكا لعليتا دلعوة التيامال اإلةامي.

تنمي  التعاول بيال المؤةااسااات الفني  للدول األلعياااء وتبويرها    -ح

 وحوًلا بتا إلى مستوى العاقات األخوي  المت ع  بيال األقبار الشقيق .

التعريف بخبب التنمي  وكشف المشكات والفساد    المساهم  في    -خ

 في مجتمعاتتن .

ف           -7 عدًا لتلقي اآلراء المختل بأل يكول مسااات لل  التفتم والحوار: وذ

ةواء اتفق معتا أو اختلف  ومال ثن يكول قادرًا وقابًا ألل يفتم الحوار حولتا  

 بصدر رحب.

قدرة واالةااا         -8 لل ال لذاتي: لعلى الم قف أل يمت قد ا قد والن عداد  الن ت

إلبداء آرائا بصراح   وانتقاد ما يراه ضروريًا مال أجل مجابت  التحديات التي    

تحدثنا لعنتا. ولعليا أييًا أل يمتلل الجرأة لممارة  النقد الذاتي حينما يدرك 

 أل مواقفا أو أفكاره لن تكال حائ  .

الشجالع  األدبي  والتع ير لعال الرأن: إل النقد والنقد الذاتي ال يمكال  -9

تحققا إذا لن يمتلل الم قف الشاااجالع  األدبي  والقدرة لعلى التع ير لعال         أل ي

 الرأن مع تحمل المسؤولي .

الموضاااولعي  واألمان  العلمي : إل مال أهن مساااتلامات التع ير أل        -10

يايا     صد  واألمان  العلمي   والقدرة لعلى لعرض جوانب الق يلتام الم قف بال

عياادًا لعال التحيا والتوى  التي يبرحتااا بتجرد مال المصاااااالم الااذاتياا   وب 

 وااللتاام بالحقيق  والموضولعي  متما كال ثمال ذلل االلتاام.

الجديد والتفالعل مع      لعامالحرفي  والمعرف   وإتقال التعامل مع اإل      -11

 مواقع التواحل االجتمالعي م ل الفي  بوك واالنسجرام والتويتر وغيرها.
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عاااييرهااا م اال  ياا  والتقيااد بملعامااللتاام بااأخاقيااات المتناا  اإل -12

االنصاااف  وتق ل الرأن اآلخر. الكرام    والصااد     والموضااولعي    والعدل    

 والحري    والدق    والتوازل .

 االلتاام بم دأ الحوار والتسامم  في التعامل مع الغير    -13

نا  بق ول اآلخريال           -14 بالروح اإلةاااامي  العالمي  التي تبال  التحلي 

 واالنفتاح لعليتن.

باإل    دراةاااا  المو -15 خاحاااا   وحقو   لعاماثيق واللوائم والقوانيال ال

 اإلنسال.

 االلتاام بالدفال لعال حقو  اإلنسال والديمقراطي . -16

ي  مال خال الدراةاا  األكاديمي  والتدريب العملي لعامالمتارات اإل -17

. 

التمك ال مال معرف  المواقع اإلخ اري  وال قافي  والم َدّونات ومصااادر  -18

مات والتمييا بيال ا  جب أل        المعلو لذا ي ق  . و ق  وغير الموثو لمواقع الموثو

ماذا  يختار مال             لعاميعرف اإل خدم  لعقيدتا   و تا ل ن ا أل يوظف ي كيف ي مك

 المواقع    وكيف ي مكن ا الع ور لعلى المعلومات المناة  . 

ب           -19 بالكتا التمك ال مال اللغ  العربي  )لغ  القرآل الكرين (  وااللتاام 

للغات األجن ي  الحي  ةااايوفر لا رحااايدًا يتمكال مال          بتا   واإللمام بنحدى ا    

ي  واإلبحار في المواقع اإللكتروني     لعامالمعارف التي تايد قوة رةااااالتا اإل    

 األجن ي  .

 التمك ال مال إدارة الوقت والتعامل مع األزمات . -20

ي  بروح الفريق مساااتندا  إلى لعامالعمل  في إطار مؤةاااساااتا اإل  -21

 يا فكرة نمو الرأةمال ال شرن.االهتمام بمصالم الناس وتعا

: أل يلتام في لعملا بااللتاام  لعامالحوكم  )الحاكمي ( الرشيدة لإل  -22

ما              فاءات  إلى  يات ك يرة لوحاااول ذون الك كان ما يوفر إم بم دأ الحوكم  م

 يستحقونا مال تقدير وأدوار.
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بالعت اره أةاااةاايًا إلدارة العمل   لعاموينبلق م دأ الحوكم  الرشاايدة في اإل

ي لعامي دور فالعل في نجاح العمل اإل     لعامي مما يعني أل يكول لإل لعاماإل

وقد حدد اتحاد اإلذالعات العربي  في تقريره الموةااوم باااااا " ال ل الفيااائي  

ياتتا               "2014العربي والتقرير السااانون  بالعت ار  آل ي  م ادئ للحوكم   ثمان

ذه اآلليات ي  قادرة لعلى أخذ القرارات الصااائ   وهلعامتجعل المؤةااسااات اإل

 :  277هي

 لعلوي  القانول    -أ

 الشفافي         -ا

 التفالعلي            -ت

 ال حل لعلى الوفا     -ث

 احترام  أخاقات المتن  وغياا اإلقصاء          -ص

 الفالعلي  أو النجالع          -ح

 المسئولي         -خ

 (.43-41 ص ص  2014)انظر التقرير السنون المساءل          -د

 

 حياتتاةعًا:  خاتم  وتو
التقلياادن هااي تحااديات    لعااامإل التحااديات التااي تواجااا حاانالع  اإل            

حقيقياا  ةااتؤثر لعلااى بحياال يتجااا الكتاااا والصااحاف  المب ولعاا  بخبااى    

ح ي اا    نحااو النشاار اإللكتروني..وأحاا حت اإلذالعااات تسااتخدم اإلنترناات       

ممااا ةااالعد فااي طتااور  المئااات مااال اإلذالعااات المحلياا  والنولعياا  . وكااذلل   

انتشااار التاااتف الجااوال والااذكي  وةاايل  متعااددة االةااتخدامات          أحاا م

ناهيااال لعاااال انتشاااار الفياااائيات واتاحتتاااا لع ااار اإلنترنااات والتواتاااف       

الجوالاااا  . واحاااا جت مصااااادر المعلومااااات المفتوحاااا  متاحاااا  بحياااال     

يساااتبيع ال احااال لعاااال المعلومااا  ال يجااادها بساااتول  لعلاااى اإلنترنااات     

 ا أمرا لن تخت ره ال شري  .واحيم تواحلا بالناس وبما يجرن حول
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اإللكترونااي  لعاااموهكااذا  أحاا م التواحاال  ميساارا باايال األفااراد لع اار اإل     

الرقماااي مماااا ةااايقود إلاااى ماياااد ماااال الحريااا  االجتمالعيااا  والسياةاااي    

وهااذا ةاايؤدن إلااى تفالعاال الجماااهير وي فّعاال  دورهااا فااي التااأثير لعلااى        

ناتتااااا ويااااؤثر فااااي بنياااا  المجتمعااااات وكيا   مناشااااب الحياااااة العاماااا  

  السياةي .

وتقاااود إمكانياااات التواحااال التفاااالعلي األشاااخاص العاااادييال إلاااى              

تفعيااال دورهااان بااانقلتن لألخ اااار اإللكترونيااا  والتع يااار لعاااال آرائتااان      

بحريااا  ك يااارة   مماااا لاااا التاااأثير لعلاااى الوةاااائل االتصاااالي  اإلخ اريااا     

خ اااار القائمااا    وةااايكول لألن ااااء اإللكترونيااا  دور أك ااار فاااي نقااال األ     

وتفالعاال الناااس معتااا . وأحاا م لمسااتخدمي اإلنترناات العااادييال دورهاان      

 لعااااامفاااي نشااار األخ ااااار وخصوحاااا تلااال التااااي تخفيتاااا وةاااائل اإل      

الرةاامي  والم ااَدّونات هااي خياار م ااال لعلااى ذلاال  باإلضاااف  إلااى المواقااع     

اإلخ ارياا  اإللكترونيااا  التاااي نمااات نمااوًا ك يااارًا خاااال األلعاااوام الخمسااا    

لعااااز وجاااود الصاااحاف  الشاااع ي  ال ديلااا    وأتااااح الفااارص األخيااارة مماااا  

ياا    تاان اةااتخدام  بعيااتا  لعاملفئااات ك ياارة أل يصاا م لتااا ِمَنّصاااتتا اإل  

 بما يخدم ال شري  و مجتمعاتتا . 

والاااا عض اآلخاااار  يعماااال ألهااااداف شااااريرة م اااال القااااوى الظامياااا      

والتكفيريااا   واإلرهابيااا  التاااي تقاااوم بنشااار أشاااكال التحاااريض لعلاااى      

ف واإلرهاااااا  واةااااتخدام  التيااااليل  فااااي المواقااااع اإللكترونياااا   العناااا

والفياااائيات لتااارويل الفاااتال البائفيااا  و اإلضااارار بالساااام االجتماااالعي    

مماااا يخااال باااأمال المجتمعاااات وياااؤجل النااااال بااايال  مكوناااات  المجتماااع   

 . والصاااااااااااااااااااارال باااااااااااااااااااايال الشااااااااااااااااااااعوا     

ناهياااال لعااااال الااااذيال يقومااااول بتاااارويل الجاااان  والمخاااادرات وبيااااع    

والااااذيال  يقتحمااااول المواقااااع اإللكترونياااا  ويساااارقول      الممنولعااااات  

 بياناتتا ويقتحمول خصوحيات األشخاص . 
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الجدياااد حريااا  تواحااالي  ال م يااال لتاااا   تحتااااص إلاااى    لعااااملقاااد أتااااح اإل

ضااا بتا لتكاااول حريااا  مسااائول  . وتتااايم تقنياااات االتصاااال الرقماااي       

اولتا اختيااارات لعدياادة  وحرياا  ال م ياال لتااا فااي اةااتق ال المعلومااات وتااد   

واإلنترنااات م ااااال واضاااحا   -كوةااايل  جماهيريااا  -  أال تقااادم الفياااائيات

 لعلى ذلل ؟

ونحاااال نااادرك باااأل الحريااا  هاااي الخياااار اإلنسااااني األفيااال  لخلاااق         

مجتمعاااات انسااااني  تحقاااق مجتمعاااات مدنيااا  تحماااي كرامااا  االنساااال     

وتعااااز خياراتاااا .  وال تتحقاااق حريااا  الشاااعوا وحريااا  اختياااار فكرهاااا     

الجديااد وتاادفق المعلومااات   إذا لاان يكااال هناااك تااوازل       لعااامد اإلبوجااو

فاااي تااادفقتا .  وبع اااارة أخااارى ال يمكاااال التعويااال لعلاااى نظاااام لعاااالمي    

باايال لعااالن غنااي   وجااود  فجااوة رقمياا  جديااد منفااتم اآلفااا    فااي ظاال    

 يمتلااال المعلوماااات وتقنياتتاااا وأدواتتاااا  ولعاااالن فقيااار محاااروم منتاااا .   

ص بااايال مؤةساااات االتصاااال اإللكتروناااي  ذلااال  أل التوجاااا نحاااو االنااادما 

يقااود إلااى نااول مااال الساايبرة لعلااى المعلومااات ممااا يااؤثر لعلااى قيااي         

 الحري  مال حيل نولعي  المعلومات التي تصلنا . 

المواحااافات ي المسااالن االلتااااام ب لعاماااوماااال هناااا فااانل مسااائولي  اإل   

التاااي أشااارنا إليتاااا ألعااااه    ي المسااالنلعاماااوالشاااروط المبلوبااا  فاااي اإل

اماااا بمجمولعااا  الياااوابب ال مانيااا  لعشااار  التاااي حاااددها )وثيقااا    وااللتا

يااا  ووةاااائل االتصاااال فاااي األمااا  لعامي للمؤةساااات اإللعاماااالشااارف اإل

 .  اإلةامي (

ي المساالن لاان يعااد محليااا فااي ظاال ظااروف       لعامااوناارى أل دور اإل        

الجدياااد   إذ أناااا يعمااال فاااي ظااال منافساااات مفتوحااا  لعلاااى       لعااااماإل

ي لعاماااايمياااا  ودولياااا  . ولااااذا وجااااب  لعلااااى اإلمسااااتويات محلياااا  وإقل

أل يلعاااب دورا ياااتاءم ماااع هاااذه المساااتويات   ونوحاااي باااأل      المسااالن

 ي المسلن لعلى تحقيق ما يلي: لعاميعمل اإل
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نشااار ال قاف  العربي  اإلةاااامي   وتأكيد قيمتا الروحي  والفكري                -1

اإلنسااااني  والمتساااامح  في مواجت  الصاااورة السااال ي  والمشاااوه  للعرا  

 ولإلةام والعالن اإلةامي.

ي  في        –تعايا التيااااامال العربي  -2 فالعل اإلةاااامي  والمساااااهم  ب

ي  وال قافي  المشاترك   لدلعن وتبوير تراثنا  لعامالمؤةاساات اإلةاامي  اإل   

 المشترك  ومقاوم  مخاطر الغاو ال قافي الذن تواجتا.

 ل  تقومتعايا التعاول مع ال لدال النامي  والوحول إلى لعاقات مت اد -3

لعلى  ال ق  والمصااالم المت ادل    وإيصااال ال قاف  العربي  واإلةااامي   إلى   

شعوبتا وتعايا الشعور بالمصير المشترك  ودلعن قياياها الوطني  العادل         

 في ظل العولم  والتكتات اإلقليمي  الك يرة. 

تعايا التعاول مع شاااعوا  العالن  لعلى أةاااااس االحترام المت ادل       -4

سا  ةيادتتا    والم سام واحترام  صالم  وواة والعدل وال حقوقتا  ولما فيا مال م

مشترك   وخير للحيارة اإلنساني   وبما يحقق التفاهن بيال الشعوا ويعاز      

 تعاونتا في ة يل التقدم والتنمي .

العمل لعلى إشالع  الحوار ال قافي  "بالعت اره ضرورة إنساني  للتواحل  -5

اياا  م ااادئ الحق والعاادل وتحقيق بيال شاااعوا األرض  والتعاااول في حماا 

التسااامم وترةاايخ ثقاف  العيش المشااترك  ومعالج  المشااكات التي تنشااأ  

 .278  لعنتا الناالعات والحروا"

المبال   باةاتصادار  التشاريعات التي تيامال  حري  اإلنتاص ال قافي      -6

شريعات وقائي         لعامواإل صدار ت ةت شر النتاجات ال قافي  وتوزيعتا. وا ي   ون

الدفال لعال لعناحااار التوي  ال قافي   و حماي  التراث ومقاوم  الت عي              غايتتا   

 ال قافي  والغاو ال قافي وحماي  حقو  الم دلعيال والمؤلفيال.  

لعت ار اللغ  العربي  هي األةاااس في نشاار ال قاف  ونقلتا  والتع ير  اا -7

لعنتا. مما يساااتوجب االلعتناء بتا   وحاااونتا   ومراق   األداء بتا وتبويرها            

ت سااايبتا    حفاظا لعلى المقوم األةاااااس  لألم  العربي  ومحور ثقافتتا          و

 وذاتيتتا القومي  .  
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يا  وحق النااس في حريا     لعاملادفاال لعال   الحريا  ال قاافيا  واإل     اا -8

االتصااال  ووالعمل لعلى  ضاامال هذه الحريات بالتشااريعات المناةاا   التي    

الفكرن   والتنول تكفاال التوازل ال قااافي  والتنول ال قااافي   والتساااااامم  

 اإلبدالعي والتعددي  ال قافي  . 

ي لعام العماال لعلى إزالاا  العوائق التي تعترض طريق التاادفق اإل                   -9

وال قافي بيال الدول اإلةاااامي   ومال بينتا إلعادة النظر في أةااا  الرقاب           

ي  الواردة مال لعاموإجراءاتتا  المعمول بتا   لعلى األخص بالنساا   للمواد اإل

    .الدول اإلةام

احترام حرياا  التفكيروتعااددياا  التع ير وتنمياا  التفتم في الفكر                              -10

ل                ل  لمفتومي  األحااااا ف  شااااام قا يا لتكول ال  فذ لعل قافي وفتم النوا ال 

 والمعاحرة التي تستن في اإلبدال ال قافي .

ي  لعامتوفير الظروف المشجع  التي تحول دول تسرا الكفاءات اإل     -11

والمجاال ال قاافي   وتوفير    لعاممليال بااإل وال قاافيا    وذلال بحماايا  العاا      

ةتمرارهن في         يمال  ا ة   لتن التي تكفل حري  التع ير وت يمانات المنا ال

 لعملتن وإلعبائتن الحوافا المادي  التي تتناةب مع دورهن ومسؤولياتتن. 

ي  واالتصاااالي   ِبتقدين لعاماالهتمام بتااااااانمي  القوى ال شاااري  اإل -12

ناهل   جامع   إلعامبرامل وم ي  ومساااتجي           ي   م  لل ورة االتصااااال ي  مائ

جال اإل           عامليال في م تارات ال تا. وتبوير م يات حد ي      لعاملت نا مال خال الع

مل مع                  عا تارات  الت نب الفكرن  وم جا ىال بالتركيا لعل يب  تدر النولعي  في ال

ئديا وفكريا  ليكونوا          لعامتقنيات اإل  الجديد لتخريل حرفييال مؤهليال  لعقا

ع تقنيات االتصااااال الحدي   والمتسااااارلع  وتقدين        قادريال لعلى التعامل م   

 رةائل ذات فعالي  في جمتورهن .

ي للمرأة في جميع المجاالت  لعامالعمل لعلى فتم مجاالت العمل اإل      -13

 والمستويات كاف . 

ي  بيال الناس والشااارول بتا منذ       لعامالعمل لعلى نشااار ال قاف  اإل      -14

 المراحل الم كرة في المدارس.
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واالتصاااال  في خبب التنمي  وإلعبائتما  لعامص اإلالعمل لعلى إدما   -15

 ي . لعامدورا هاما في رةائلتن اإل

م  المجتمع المحلي            -16 خد ي   بأهم ي  أفراد المجتمع  مل لعلى  تولع الع

ي               بأهمي  العمل  كقيم  اجتمالعي  ودين كال نول    -وتولعي  الجمتور  متما 

ن الك ااار وتحفيا العماال التبولعي واإلةاااتااام في تعلي  -المتناا  أو الحرفاا 

 واإللكتروني  وال قافي . والقياء لعلى األمي  التعليمي 

العمل لعلى تنظين الفيااااء اإللكتروني إذ يشاااتد الفيااااء العربي)        -17

الخاص ومال  القبال 1129 العام. القبال 165قناة فيااائي  مال بينتا  1294

تا   ناة  95بين ي     و    ق لدين ي         170ا ياضااا ناة ر ما   152 ق ناة درا  أفام( و ق

والتفالعلي   )التسااويقي  قناة ربحي   248قناة رياضااي  و  170سااات وومساال

 279قناة غنائي (   124النصي   و اتلعانواإل

العماال لعلى تنظين  المواقع اإللكترونياا  وإدماااجتااا في القوانيال                        -18

 التقليدن. لعامالمنظم  لإل
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  ( ،شوي ماكبرايد ورفاقه: أ وات متعدد  وعالم واحد )الجزا ر : اليوعركو  والشركة الوانية للتوزيع

1981.) 

  في  كتاب : . .:االتصال ودوره الم قود التنمية الشاملة في الوان العربي 2009 الح أبو إ بع

 عماي  –ال والتنمية المرتدامة في الوان العربي :  جامعة فيالدل يا االتص

    280-223ح -ح 2012 الح أبوأ بع  : الدعاية والرأي العام . عماي :  دار البركة 



435 
 

                                                                                                                                     
 ( تحديات االتصال في القري القادم: الحالة العربية "،ورقة مقدمة  في   1997 الح أبوأ بع " ،  )

سية : فاق جديد  في عصر المعلوماتية المعهد الدبلوماسي األردعي . قرم مؤتمر االتصال والدبلوما

 ، 8/9/1997- 6الصحافة واإعالم/جامعة اليرموك و الرابطة العربية ألساتذ  االتصال ، عماي 

 ( 1999 الح أبوأ بع )( تحديات اإعالم العربي، )عماي: دار الشروق 
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